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STUDENTAI NETEKO RANIECIQ PARAMOS
ERITRĖJOJE PERSITVARKĖ KOVOTOJAI 
d PUOLA KUBIEČIUS KOMUNISTUS

GAZOS SRITIS PASISKELBĖ 
AUTONOMIŠKA

KUBOS KARIAI REIKALAUJA. NAUJŲ. GINKLŲ, 
\ ' IR ŽYMIAI DAUGIAU-KAREIVIŲ

: ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Eritrėjos liaudies išlaisvinimo 
frontas praneša, kad persiorga
nizavę Eritrėjos maištininkai

. jau užėmė Eritrėjos šiaurės di
doką pakraštį ir valdo Nakfos 
miestą bei- plačią jo" provincija. 
Eritrėjos “liaudies frontas” va
dinasi pulk.1 Mengistu Mariam 
sudarytoji komunistinė grupė, 
neturinti jokios įtakos Eritrė
joje/. Komunistams pavyko nu
ginkluoti dalį Eritrėjos laisvės 
kovotojų, jie buvo sumušti, pa
imti nelaisvėn^ tačiau dabar aiš
kėja, kad jie gavo, naujų gink
lų, persiorganizavo ir vietomis 
vykusiai pastoja kelią komunis
tams. Eritrėjos kovotojus už 
krašto laisvę ir nepriklausomy
bę sumušė Kubos kariai. Dido
kas, jų skaičius tdse kavose žu- 
yo, bet Sovietų tankai ir avia
cija padėjo.- ' . į.

GAZA, Izraelio" okupuota. — 
Gazos sritis, kuri priklausė 
Egiptui, o šiandien yra Izraelio 
^kariuomenės okupuota, pasiskel- 
“bė’aiuonohrška. Izraelio kariuo
menės vadai žinojo, kad Gazos 
savivaldybės įstaiga planuoja 
tapti laisva, autonomė, o vėliau 
ir' riepriklauscina Palestina, bet 
tuo tarpu Gaza tiktai pasiskelbė 
autonomine Gaza. .
/•.H,?!.:'"!

i Izraelio kariuomenė turi ga
na judrų kariuomenės dalinį, 
kuris labai greitai gali suvaldyti 
triukšmauj ančius palestiniečius, 
gyvenančius Gazoje. Pradžioje 
manyta, .kad Izraelio karo jė
goms bus labai sunku suvaldyti, !

airis, todėl gali dalyvauti pa- bet paaiškėjo, kad Izraelio poli- 
g rCįjąčJ&gOš veikalus gana skubiai

CARTERIS NETURI LAIKO 
AIRIŲ PARADAMS

CHICAGO, Ill. — Pirmadienį 
Ghicagoje Įvyks čhicagds airių 
suorganizuotas St. Patrick die
nos paradas. Paradą organizuo
ja Chicagos merė Jane Byrne. 
Anksčiau tokius paradus orga
nizavo meras R. J. Dąley.

Jane Byrne'nutarė pakviesti į 
pirmadienio paradų • senatorių 
E. ŲeimedydSakck kkdįirVjis..jtra

radę.

zidentį.-Carl^^į

atvejais ndrėjęs.šu$®|ti'iį-pre 
zidentū Carteriū, bef jamt- nepa
vyko. Jismanė/Chicago j e turės 
progos ne tik susitikti su naci

ūį-.Gazos meras Rašidas šava 
jau paskyrė autonominei Gazai 
reikalingus pareigūnus. Jis pa
rinko Gazos savivaldybės gabes
nius.

V- ■ e , ... pidtiOo Ilv LIK. oUolLLKLl SI

n L’ 1 ■»i1 L w.Trmna TYinicbninb-n - ,, įginkluoti Eritrėjos maištininkų, 
o Kubos kariai penori vykti į 
Eritrėją.
U ETIOPUOS ŪKIS VISIŠ-
, KAI SUSMUKĘS

Kova tarp Eritrėjos laisvės 
kovotojų eina visą laiką, kai iš
vyko dauguma Kubos "kareivių 
įr persiorganizavo ' .Eritrėjos 
laisvės kovotojai. Prieš 3(10 me
tų Etiopijos (Abisinijos) “kara
lių karalius” pavergė Eritrėją, 
bet ji tiktai šio šifntmečio pra
džioje pakėlė galvą ir. pradėjo 
kovą prieš karalių Hailė Selas
sie. Sąjungininkai prižadėjo pa- 
dėti karaliui atstatyti ištisą Abi- 
sinijos teritoriją, todėl ur_padėjo 
jam prijungti Eritrėją prie Abi
sinijos. Dabar reikalai :pamažu 
keičiasi.

Persiorganizavę Eritrėjos lais 
vės kovotojai nori atsiskirti nuo 
Etiopijos ir pasiskelbti nepri
klausomais. Pulk. Mengistu lai- 

kareivių, 
prasidėjo 
Etiopijos 
aprūpinti

juo rr
pasikajbėfi. Merė Jane Byrne 
taip■•Tr padarė., Pakvietė valsty
bės 'prezidentą " į Chicago,. kad 
galėtų dalyvauti parade.

Prezidentas šitaip telegrama 
' atsakė: Dėkiįi-Įiž kvietiiĮiąiNiąly-. 
’vaut? St. Patrick disnos parade. 
Apgailėstaūj u,"' kad*Jąikas ^įiąn 
neleis, -pasivaikščioti'. Chicagos 
gatvėmis.. ./Irano ĘykiaŲ nelei
džia man išvažiuoti^- 'Ų. ■

goms. 4žr5efio'’'vyriausv'bė 
nustebusi tokiu Gazos arabu
žingsniu, o Egipto prezidentas 
Salatas mano, kad kur nors rei
kia pradėti.

L — Rusai bando savo naujus 
ginklus Afganistane, kaip savo 
laiku; juos bandė Ispanijoje, 
tvirtina • prancūzų žurnalistai.

H. .PORDĄS
FORDO BENDROVEI -- u

DETROIT, Michigan: — TAten- 
ry Ford II praeitą ketvirtadienį

do' bendrovės pirmininko parei-

ę —' Chrysler bendrovė nutarė 
jįužd^ryti kelias dirbtuves. Det
roito priemiesčiuose.

. Sūnus, Henry Ford II, ketvir
tadienį Dearborn mieste, Mich., 
pasikalbėdamas su žurnalistais 
pranešė, kad jis atsistatydina iš 

gų. Prieš 78" metus Henry For- Fordo bendrovės pirmininko pa
das I įsteigė bendrovę autoino- reigų. Naujuoju pirmininku bus 
biliams gaminti. Fordo bendro- Philip Caldwell ir perims Fordo 
vė išaūgo į milžinišką automo- pareigas, o bendrovės prezidentu 
bilių ir kitų mašinų pramonę, bus Donald Petersen.

PARLAMENTAS APTARS IR NUSPRĘS
SUIMTŲ AMERIKIEČIŲ LIKIMĄ v

PREZIDENTAS BANĮ SADR IR UŽS. REIKALŲ MINISTERIS 
GOTBZADĖ SMERKIA STUDENTŲ UŽSISPYRIMĄ.

TEHERANAS, Iranas. — Ko- 
vojaničoji Irano studentų gru
pė. savo laiku turėjusi spren
džiamos įtakos Irano vidaus ir 
užsienio politikoje, šiandien tos 
įtakos į krašto gyventojus jau 
nebeturi, — pareiškė užsienio 
reikalų ministeris Sadeg Gotb
zadė. Tas mintis ministeris pa
reiškė dviem atvejais. Kartą jis 
pasikalbėjo su radijo korespon- 

! dentais, o antrą kartą jis kalbė- 
j josi su prancūzų dienraščių at 
; stovais. Anksčiau ministeris 

Gotbzadė labai. džiaugėsi, kad 
prezidentas Carteris parodęs 
reikalingos kantrybės šiai prob
lemai spręsti. Pats ministeris 

(pareiškė, kad Iranui taip pat 
rūpi galimai greičiau išspręsti 
suimtų amerikiečių likimą. Mi
nisteris rado reikalo pabrėžti 
kad visi Amerikos ambasadoje 
laikomi diplomatai ir tarnauto
jai yra sveiki. Kalbos, kad vie 
nas susirgęs ir išvežtas į ligo
ninę, neatitinka tikrovei. Vis" 
sveiki, ramūs ir žino, kad jų Ii 
kūną spręs Irano parlamentas 
kurio rinkiniai prasideda atei 
nančia savaite. £

— Prezidentas Bani Sadr, j- 
vadovaujama Revoliucinė Isla 
mo taryba poros savaičių laiko J 
tarj)yje pajėgė stabilizuoti kraš 
tą. Krašto gyventojų dauguma* 
jau įgriso nuolatiniai tarpusavic 
rietenos, kraštas normalizuojasi 
ir pamažu grįžta prie normaliom 

Iš GOBŠUMO UŽDIRBTI PINI-Į padėties. Krašto gyventojų dau 
GAI ATITEKS VALSTYBEI ’ ......................

—WASmNGTONTD.C. - Prez. 
Carterio administracija supro
jektavo pakeisti mokesčius in
dustrinėms gazolino bendro
vėms, kurios, pasinaudodamos 
susidariusiomis nenormaliomis 
aplinkybėmis, gobšumo vedinos, 
padarė milžiniškus pelnus, taip 
vadinamus Windfall profits. 
Projektas Astovų Rūmuose jau 
priimtas 302 balsais prieš 107.

Jei šis projektas bus priimtas 
ir Senate, tai gazolino industri
nės bendrovės iš savo uždirbto 
vieno trilijono dolerių, 11^0 m. 
f ederalinei vyriausybei
atiduoti $227.7 bilijono.

NESKLANDŽIAI BAIGĖSI— 
DERYBOS

BOGOTA, Kolumbija (UPIŲ 
— Ketvirtadienį neskldanžiai 
baigėsi penktosios derybos tarp 
Kolumbijos valdžios ir teroristų 
atstovų, užėmusių Domininko'nų 
Respublikos ambasadą Bogoto
je ir laikančių įkaitais 19 įvai
rių valstybių aukšto rango dip- 
lomatus ir nenustatytą kolum- 
biečiu skaičių. V *

Valdžios atstovai pareiškė, 
kad teismams pavesta greičiau 
spręsti politinių kalinių byląs. 
Teisiamųjų tarpe yra tos pat te
roristų 
sančių 
roristų 
kaukę, 
nju
sim”. Ji išėjo iš posėdžio, kartu 
išsivesdama Meksikos ambasa
dorių Ricardo Galan, paskirtą iš 
'aikoinų įkaitų stebėtoju.

< Kolumbijos prezidento komu
nikate rašoma, kad tolimesnės 
derybos dabar priklauso nuo 

, teroristu, t

grupės narių, priklau- 
M-19 organizacijai. Te- 
atstoVė, dėvinti baltų 

nutraukė posėdį šauks- 
Mes laimėsim, arba mir-

Sen. Robert Dole atsisakė nuo kandidatūros prezidento 
pareigoms, bet planuoja pasilikti Senate.

AFGANISTANO PARTIZANAI PRANEŠA 
APIE DIDELIUS LAIMĖJIMUS

VIENAME MŪŠYJE ŽUVO VIRŠ ŠIMTO SOVIETŲ PARAŠIUTI
NINKŲ. JŲ AVIACIJA ŽUDO CIVILIUS GYVENTOJUS.

ISLAMABADAS, Pakistanas. ■- -- - -- =■------- --------------
— Jamiati Islarni partizanų par
tijos kalbėtojas ketvirtadieni

Dar tebesninga sniegas, bet sportininkai įsakė 
.. jau .traukti į vandenį sportinius laivus.- v • *

k ė Eritrėjoje 55,000 
Jau gruodžio mėnesį 
kova Nakfa srityje. 
Vyriausybė prižadėjo 
karius ginklais ir maistu, bet
nepajėgė. Maištininkai privertė 
Mengistu karius trauktis iš Nak
fos, o dabar maištininkai artėja 
prie Asmaros ir Masavos miestų. 
Etiopijos ūkis visai išardytas. 
Jeigu Mengistu nebaigs kovų su 
Eritrėja , ir somaliečiais, tai ne
trukusi yisas Etiopijos ūkis ga
lutinai nusmuks. Rusai nepajėgs 
pagelbėti.

KALENDORĖLIS

Kovd 15: Liudvika, Longinas, 
Gunta, Auka, Rūklis, Tautas.

Kovo 16: Euzebija, Dionyzas, 
Vilija, Vaidotas, Galminas.

Kovo 17: Gertrūda, Patrikas, 
Varūna, Gindvilas. •.. T ’

Šąųlė teka 6:05, leidžiasi 5:56.

Oras rie tėfcs'šąlteOi. c- ; u

ROBERT DOLE NORI ;
PASILIKTI SENATE -

rytų Kunar provincijoje vyksta 
smarkios kautynės tarp parti
zanų, žinomų bendru Mujahi
deen — laisvės kovotojų vardu, 
ir Sovietų bei jiems ištikimų af
ganistaniečių kariuomenės dali
nių. Atsiimtas Asmar miestas 

i buvo nušauta virš *
šimto Sovietų parašiutininkų, 
atvykusių pagalbon partizanų 
apsuptiems daliniams. Žinią pa
tvirtino partizanų kalbėtojas 
Peshawar mieste, esančiame 
šiaurės Afganistane.

Iš Indijos gautomis žiniomis, 
Afganistano sostinėje suimti 
šimtai, o gal ir tūkstančiai af
ganistaniečių už priešsovietines 
demonstracijas bei priešsovieti- 
nių nuotaikų parodymą. Apie jų 
likimą nėra žinoma.

Diplomatų ir partizanų žinio
mis, Kunar provincijoje, koVose 
prieš partizanus, Sovietų avia
cija bombardavo ir kulkosvai
džiais apšaudė kaimus, kuriuo
se žuvo daug civilių vietos gy
ventojų. Kiekvieną dieną į Pa
kistaną atvyksta apie po 350 pa
bėgėlių, tačiau partizanų kalbė

tojai keleriopai , tą skaičių pa- 
I didina.

Maskvos kariniai sluoksniai 
šias žinias paneigia. Ta proga 
Raudonosios armijos gen. štabo 
viršininkas Nikolai černov pa*

, neigė žinias apie nuodingų dujų 
naudojimą ir pareiškė, kad tai 
yra Washington© sukurta pa- 

I sakelė.

guma tos normalizacijos nori.
Visi atsimena, kad krašto gv 

ventojai, ypač šijitai, reikalavo 
kad šachas būtų grąžintas į Ira 
na ir teisiamas. Bet dabar visi 
žino, kad šachas sunkiai serga 
Jis ruošiamas naujai pavojinga* 
operacijai Panamos sostinėje 
Jo padėtis keičiasi, o Irano san
tykiai su Amerika ir kitomis 
valstybėmis taip pat turi pasi
keisti, — pareiškė prancūzams 
ministeris Gotbzadė.

— Suimlųi amerikiečių prob
lemą aptars naujai išrinktas 
parlamentas, užsienio laikraš 
tiniskams pareiškė krašto prezi 

turės dentas ir Revoliucinės Islamo 
tarybos pirmininkas Bani Sadr.

Šiomis dienomis Iranas renka 
parlamentą, kuris privalės svars 
tyti klausimus iš eilės. Pirmon 
eilėn—turi spręsti kelis svarbes
nius klausimus, bet apie gegir

- New Yorko bankai 
pinigus, bet jie pakėlė 
čius iki IS-Vį^'-C-^monenis pini
gai turi būti mirtinai reikalingi,
jeigu jie sutinka mokėti tokius žės vidurį naujas parlamentas 
didelius nuošimčius.

skolina 
mokes-

— Henry Fdrdas pasilieka 
Ford Motor bendrovės direkto
rius ir finansų komiteto pirmi
ninkas. Jis pasitraukė iš bend
rovės pirmininko pareigų.

— Prancūzų korespondentai 
praneša, kad Sovietų lengvi 
sunkvežimiai vežiojasi padėlius 
raketoms leisti.

— Prezidento Carterio nuta
rimas subalansudti ateinančių 
metų biudžetų gerokai pakėlė 
dolerio vertę.

privalės spręsti Irano santykius 
su Amerika iš esmės, parlamen
to nariai privalės su šiuo klau
simu nuodugniai susipažinti, jį 
aptarti ir išs]>ręsti. Vyriausybė 
norėtų, kad šis klausimas būtų 
išaiškintas. Buvęs Irano šachas 
sunkiai serga. Galimas daiktas 
kad šacho problema nustos tos 
reikšmės, kurią ji dar šiandien 
turi, ,— japonų žurnalistui pa
skelbė Irano prezidentas. Penk
tadienį prezidento Bani Sadr pa
reiškimas jau atspausdintas Mai 
nuči dienraščio pinuose skiltyse.

Prezidentas būtų galėjęs pa
vartoti jėgų prieš ambasadą pa-

KANSAS CITY, Kan. — Sena
torius Robert J. Dole norėjo būti 
respublikonų partijos kandida
tas prezidento pareigoms. Kai 
Gerald Fordas 1976 metais kan- 
iidatavo prezidento pareigoms, 
tai senatorius Dole buvo pa- 
rinktas viceprezidento parei- 
goms. Jis buvo gabus, gyvasTr 
judrus kalbėtojas, skraidė po 
kraštą ir sakė rinkimines kal
bas. Jis kalbėjo Amerikos lietu
vių Nepriklausomybės minėji
muose. bet dėl kelių tūkstančių 
balsų stokos, Fordas-Dole tada 
nelaimėjo, šį kartą senatorius 
norėjo būti partijos kandidatu 
prezidento pareigoms, bet ir^ sį 
kartą likimas jam kitaip lėmė, 
širdies priepuolio" jis buvo anks
ti paguldytas lovon. Jis negalėjo 
tinkamai pasiruošti rinkiminei 
kampanijai. Dabar jis aiškiai 
pasakė, kad prezidento parei
goms nekandidatuos.

Praeitų savaitgalį jis nuvyko 
į Lawrence miestelį, Kansas -sri
tyje, ir atliko visus reikalingus 
formalumus, kad galėtų užsire
gistruoti senatoriaus pareigoms. 
Jis yra įsitikinęs, kad bus iš
rinktas dar vienam terminui.

grobusius studentus, bet jis ne* 
norėjo, kad būtų sužeisti ar su
žaloti ambasadoje laikomi ame
rikiečiai. Jis buvo įsitikinęs, kad 
bus rastas naujas metodas ame* 
rkieėiams perimti iš užrakytos 
ambasados. Geriau palaukti ir 
klausimų nuodugniai išsiaiškin
ti ir galutinai išspręst.

Sekretorius C. Vance, gavęs 
naujas informacijas, pataria tu
rėti kantrybės, tačiau dėl to ne
nusileisti, o vis bandyti atgauti 
suimtus JAV piliečius.



r

NAUJAI JVESTAS VAND. VAMZDŽIŲ MOKESTIS 
NEPALIES VYR. AMŽIAUS ŽMONIŲ -

Chicago, Ill. — Merė Jane M. Byrne neseniai asme
niškai pristatė Chicagos miesto tarybai 1980 metų biu
džeto pakeitimą ta prasme, kad naujai Įvestas vandens 
vamzdių (sewers) mokestis nebūtų taikomas vyresnio 
amžiaus namų savininkams.

Kaip jau anksčiau spaudoje buvo .skelbta, ŠĮ naujai 
Įvestą mokestį turės mokėti nuosavybių (namų) savi
ninkai. Mokesčio dydis 55% nuo Chicagos m. vandens 
departamento prisiųstos sunaudoto vandens sąskaitos.

Nuo šio vandens vamzdžių mokesčio bus atleisti 
tie 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenys, kurie yra Chi- 
eagos miesto rezidentai, gyveną savo namuose, turin
čiuose vandens skaitliuką (water meter) arba vendĖens 
asesment’ą.

Seniorai turės teisę gauta šią vandens vamzdžių iš
imtinę (exemption), kurie turi teisę (kvalifikuoti) pa
gal Cook apskrities Homesstead Exeption aktų.

Pagal merės Jane Byrne duomenis, apie 70,000 
Chicagos vyresnio amžiaus žmonių bus paliesti šiuo 
nauju potvarkiu.

Apskaičiuojama, kad 240,000 seniorų turės teisę 
pagal ŠĮ Homestead Exemption akty visame Cook ap
skrityje. - - -

Šis naujai Įvestas vandens vamzdžių (sewer , tax) 
moekstis, Įvestas Chicagos mieste, pasiremiant pana
šiais mokesčių aktais, kurie veikia. didesniuose mies
tuose. Manoma, kad pagal šį mokestį Chieagje bus su
rinkta kas metai iš namų savininkų daugiau negu 40 
milijonų dolerių. fab.

nanūnėmis priemonėmis. Jie 
naudojosi “bonkelėmis”, į ku- 

j rias įpildavo denatūruoto spi
rito, jį uždegdavo ,ir pridėda- 

* vo aut skaudamos ligonio nu
garos. Mano kaimynas tokių 
■‘bcnkttėių’’ turįs tik keletą, o 
kitos esą susprogusios per il
gų metų vartojimą. Kur jų ga
linta gauti? Rožė J.

ATS. šių laikų daugelis gy
dytojų netiki “bonkučių” gy- 
dvmo metodui bet kai kurios 
"bobutės”, taip pat nemažai 
vyr. amžiaus žmonių, ne tik 
Lietuvoje, bet “bonkutes” taip 
pat naudoja Šveicarijos kai 
me. Kur tokių bonkučių gauti 
— nežinome, bet Bridgeport 
pas senus “aptiekorius” 
galėtumėt jų užtikti. 

SK
REIKĖTŲ BCTI ATSARGIEMS 

SKOLINANT PINIGUS
KL Gyvendama netoli did

miesčio, paskolinau nemažų 
pinigų sumų savo giminaičiui 
be procentų. Giminaitis man 
pasakė, kad aišku prisius man 
paskolos raštelį su savo para
šu. Bet jau praėjo šešį mėne
siai, o aš iš jo jokio raštelio 

į negavau. Susirūpinusi aš tam 1* savo gjininaioiui paskambi- 
. naū, užklausdama, kodėl jis 
Į man raštelio neprisiunčia. Jis 
man atsakė, kad jau seniai to 

į man išsiun
tęs. Kreipiausi į pažįstamų

- - . - .{advokatų, kuris is manęs pa-
Kongresmanas Hyde dar Pri|prašė didelį honorarą. Aš tiek 

dėjo, kad 1980 m. infliacijos ra pjnjgu su savim neturėjau. To 
tą numatoma?4tad pasieks 18 kreipiuosi į jus kad patar 
procentų ir dar -daugiau padi- tumėt a§ turiu ’daryti; kad 
dins seniorų pragyvenimo var- ,
gą} Jis mano, .šio įstatymo pri, gaučiau.

y Socialinis draudimas ir aprūpinimas

IV metai

Klausimus ir madtiaga *iu»ti: 4436 So. Washtenaw, Chicage, IL 60632

Redaguoja PRANAS ŠULAS
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Rose 
Atsto-.

būtų

PADĖKIME PRAVESTI SENJORAMS REIKALIN 
GĄ ĮSTATYMĄ

Ohio 'Tl?‘ijos atstovė JAV Kongrese Mary 
Oaker 1979 m gruodžio 14 d. patiekė pasiūlymą 
vi rūr.:uo?c, kad Older American Act of 1965 
papiluytsa ta prasme:

Įstaigos, kurios rūpinasi vyresnio amžiaus žmonė
mis, vietovėse, kuriose gyvena didesnis skaičius silpnai 
angliškai kalbančių asmenų, privalo pasirūpinti:

1) kad įvairus pataranvimus yyr. amž. žmonėms 
teikia darbutojai gerai mokėtų kalbą, naudojamą pa
tarnaujamųjų asmenų;

2) r kad vietovių įstaigos vyr. amž. žmonėms (Area 
Agencies on Aging) turėtų tarnautojus pagelbėti silp
nai angliškai kalbantiems gyventojams jų kalboje, kad 
šie galėtų pasinaudoti įvairiomis privilegijomis ir pa
tarnavimais, numatytais vyresnio amžiaus amerikie
čių įstatyme.

Šis Įstatymj papildymo pasiūlymas, vadinamas 
HR 5150, buve perduotas svarstymui į Hause Commit
tee on Education and Labor ir dabar yra Subcommittee 
on Human Resources žinioje.

Kongreso atstovė Mary Rose Oaker Įnešė pasiūly
mą, kad mūsų vyresniųjų karta galėtų pasinaudoti šiuo 
būtinai reikalingu įstatymu.

Šiuo metu seniorų pareiga pasirūpinti, kad š?s pa 
siūlymas kuo greičiau būtų priimtas ir Įgyvendintas.

mo negaus iki 1980 m. liepos 
mėnesio.

“Senjorai, gyveną iš nustaty
tų pajamų, neteks pirkimo ga- 

_ lios daugiau 10%, kol jie gaus
Tam tikslui Project Senior Ethic Fund, kuri globoja II-j sekantį čekių padidinimą”, pa 
linois Department of aging, paruošė specialią peticiją. 
Dabar Įvairių tautybių grupės Chicagoje renka para
šus pajudinti minėto pasiūlymo HR 6150 svarstymą 

Visi balasvimo amžiaus lietuviai yra prašomi pasi
rašyti peticiją HR 6150 rezoliucijai paremti. Peticiją 
galima pasirašyti Margučio raštinėje, BALFo Įstaigoj 
Balio Brazdžionio prekyboje, Lietuvos Dukterų namuo 
se (Lithuanian Plaza Ct), Lietuvių Socialiniame Klube 
(3261 S. Halsted St, Spaičio namai, II auk.) ir pas pa
rašų rinkimui talkinančius asmens. Visi kviečiami pa
rašų rinkimo talkon.

Kviečiame aktyviai paremti šios rezoliucijos 'svar
stymą ir priėmimą, kad šis senjorams svarbus Įstaty
mas būtų kuo greičiau Įgyvendintas. Todėl kviečiame 
visus vyresnio amžiaus tautiečius kuo gausiau prie pa 
rašų peticijai rinkimo prisidėti. pr. petitas

jokio Soc-See čekių padidėji- tini padidinimą, kaip% dalinį t____  - - -
finansinį projektą .jų pskolos rašteli

z. L.-,, i n ___ F

j sakė kongrėsmanas Hyde,.
Į Kongreso atstovas Hyde pri
dūrė, kad koncepcija, numa
tanti kas pusmetis pragyveni
mo padidinimą nėra nauja, bet 
1977 m. Senato buvo priimtos 
taisyklės, nustatančios pusme

1

gai

Soc. Sec. 1
(bill). Bet ta sekcija Konferen 
cijos komiteto buvo atmesta.

ėmimą parems Kongrese abie
jų partijų atstovai jungtinai. 
abiejų partijųl, kongreso na-; 
Iriai. pr- petitas, i

savo paskolintus pinigus at- 
Juzefa K-nė
atrodo, kad 
paskolinimą,

ATS. Mums 
prieš (pinigų, 
dargi be paskolos raštelio, rei
kėjo. kreiptis pas pažįstamą 
advokatą. Nors jūs esate ga
na sąžininga, bet atrodo, kad

6smarkiai kylančios šiame kraš
- te inliacijos. <

Kongreso atstovas II. J. Ily-

KONGRESO NARYS HYDE PASISAKO Už SOC 
SEC. IŠMOKŲ KAS PUSMETIS PADIDINIMĄ 
Washington. — Illinois 

distrikto Kongreso narys Hen
ry J. Hyde ((R.) yra kospon- 
seris įstatymo, numatančio So-! de teigia, kad senjorai pragy
dai Security išmokų gavėjams 
pragyvenimo pabrangimą, va* 
dinama cost-of-living du kar- 
tu per metus. Toks išmokų 
padidinimas numatomas dėl

veninio pabrangimą (cost-cf- 
liring) 9*9^ gavo 1979 m. lie
pos mėnesį Nuo to laiko pra
gyvenimas padidėjo daugiau 
lcį kas mėnesį. Pensininkai

Make Your Own
Family Health Information Jar

^cDrm*t

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
your family’s health and safe
ty One such step is keeping 
a ‘ Family Health Information 
Jai

It’s important that family 
medical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brief medical history of each 
farr ily member will quickly 
alert rescue wuads. para
medics or other individuals 
to handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health Information form.

x z. rr. cd iw.T. 
gjpss jar. Apply an attention-

gotting label, cap the jar, and 
then put the jar in your 
refrigerator. Some o£ the 
information will be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar is in 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free labels 
and a Family Health Informa
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Illinois with 
hclpfol tips on purchasing 
and Storing foods- in glass 
containers and information 
on food spoilage signs. Ad
dress: Kitchen Safety, DepL 
10, P.O. Box 361, Madison 
Sqoare Station, New ’lark, 
NY 10010.

sakingas už diagnozės nusta
tymą kiek jis turi praktikos, 
kaip turi jo specialybės gydy
tojų vidurkis.

Tas atsitiko jums, gal būti 
ar gali ir nebūti. Gi apsileidi
mas (maupractice) gali būti į- 
rodoma iš jūsų ligos nuodug
naus rekordų legalių specia
listų. Bet gauti tokių speciali
stų, ka dpatikrintų jūsų atveju 
būtų sunku. Kadangi sunku to 
kią bylą peržiūrėt^ be didelio 
laiko sugaišimo, tai advokatai 
jūsų bylos neapsiimtų vesti, 
trūkstant didesnio iš anksto 
už bylos vedimą apmokėjimo, 
nes advokatas per daug laiko 
sugaištus, (šią informaciją su
teikė Sun.Time kolomnistas 

vas, 8 
pr. fb.

AHp -

NUOSAVYBĖS IR PAVELDĖJIMO MOKESČIAI
į%Ą >} YgĄ SKIRTINGI

-KLf Malonėkiteį paiškintikoks skirtuiri^ tąrpjiūosa 
vy b ės’ir paveldėjimą'mokesčių? ' “ P. G.

ATS. Federalinis teisinas (119 F2d. 959,06) nustatė^ adv- Leonard GrOupe,
kad nuosavybės mokesčiai nėra mokesčiais1 ant mirusioj 
nuosavybės savaime, bet impozicija perleidimo privilegi
jos ryšyje su mirtimi. Tai yra' mokestis, uždedamas ant 
net nuosavybės, prieš beneficiarams padajiniina.

Paveldėjimo mokestis (Litt. See. 9), tai nėra' mokes 
tis, uždedamas ant nuosavybės savaime, bei teisė kiek- 
v.eno beneficiato reikalauti savo dalies pĄga'l mirusių 
(descent) ir paskirstymo statutą, jei nėra tėštamento ar 
ba testamente pažymėta kaip dovana.

Ti ks paskirstymas atliekamas procentualiai pagal 
neto nuosavybę kiekvienam beneficiarui. ;

, šių dienų realus gyvenimas 
.1 jus dar nepairiokėT Jeigu bū- 
Į.tumėt nuėjusi pas advokatą, 
1 tai jis būtų paruošęs pirmų 
| inorgicių dokumentus ir įtei-

dieną)..pminaitis yra vedęs, tai ir jo 
žmona prie tų morgičių turėtų 
.pasirašyti. Gavus iš jo pasi
rašytus dokumentus reikėtų In°kas 
juos užregistruoti Recorderiol s^ąhą. 
įstaigoje. Tą visą procedūrą! pradėti dirbti.

see.
vvro

iš-
są-

KL. Ar v?s4 nuomininkai tu- 
ri teisę tjauti piniginę pašai
pą? E. M-nas

Al’S, .Jūs turite būt’ gyvenęs 
Illinois valstijoje tu; metu, kai 
įteikėte prašymą pašalpai gau 
tr. Tačiau, jei gyvenote Illinois 
valstijoje, kai užpildėfi- apli’ 
kaciją ir vėliau pei’sikraustetė 
į kitą valstiją^ pašalpos < 
pnns persius Department 
Revenue, jei jūs pranešite 
v o naują adresu.

dijuojamose, -turi—teisę—gauti 
vadinamą “Reul; Relief Grant” 
pašalpą?

ATS. Taip, tie ašmenys taip 
taip gali gauti nfininią pašal
pą, jeigu jie nustatytu laikų 
užpildė ruikjan^ą- aplikaciją.

* į: 4c

Aš gavau Soc.
pagal mirusio

Aš galvoju netrukus
Kaip atsi

peikėjo atlikti per vietinį ban-j^ePs i mano uždarbius gauna- 
ką su advokato pagalba.

-A *

KL. Praeitu metų pabaigoje 
aš būdama nėščia, tris kartus 
patekau į ligoninę. Gydytojai 
konstatavo, kad aš turėjau 
emocinį negalavimą. Faktinai,
aš buvau paliesta vitamino Bt 
trūkymo. Tas reiškinys paaiš
kėjo, kai aš aplankiau kelis 
specialistus, vad. Obstericiani 
stus.

mas Soc. See. čekis ? Br. T-nė
ATS. Kadangi jūs gaulite 

uždirbti ribotą sumą pinigų, 
tai jums nėra reikalo tuo rei
kalu rūpintis dėl gaunamų iš 
Social Security šeimai če- 
kių sumos, nes pati įstaiga su-

va-

čekį 
©f- 
sa

KL. Ar gali pašalpą gauti 
asmuo, kinis vra miręs?

tas

I z.VI S. Jei leis a-ciiuo užpild-’
I apl’kacijp, kai jis dar buvo gV ■ 
l vas. paliko, nė žmona orba Š
L iAmnas mažamelis asmuo 
(TepeniteTlf) gali ganli lą pa
šaipi} (vad. grant). Tačiau pa
šalpos aplikaeij;) su mirusio*“ 
.asmens vardu negalima už-

I | : i dy t i i r pašaljia gauti.

KL. Jeigu aš iitirddinl, kiek 
aš gaunu Sec. Sec- išmoku,: pi’ 
idant vad. Circuit Breaker ap
likaciją, ar a.š turiu nurodyti, 
tą sumą, kuri Ijeka’ po Medi
care mokesčiu jttskaitvmo?

C. #
w *.»•*. * - *

ATS. Ne. Jūs turite nurodyti 
visas pajamas be atskaitymų 

>(vad. gross incoflie). Taip jūs 
turite pridėti Medicare deduk
ciją prie neto sumos, kurią iš
tik ni jų gavote.

Aš su vyru išleidome turi
mas santaupas ir buvom pri
versti parduoti savo automo
bilį, kad pajėgtume apmokėt 
gydytojų honorarus ir ligoni
nės sąskaitas; dar ir dabar aš 
su vyru kas mėnesį apmoka
me paimtą iš banko paskolą. 
Mudviem atrodo, kad tie gy
dytojai, nežinodami ligos prie 
žasties, visada diagnozę pažy
mėdavo, kaip “emocinę” ligą, 
ir visada siųsdavo ligoninėn.

Mudu bandome rasti ke
lius, jet būtų galimybių, kart

mašins išmokų sumą.
»

KL. Malonėkitepaaiškinti 
dinamą “The Circuit Breaker'
programą ir kas ją gali pasi
naudoti? M. M. J-tis

ATS. ši programa formaliai 
žinoma, kaip “Senior Citizens 
and Disabled Persons Proper
ty Tax Relief Grant” progra
ma, pagal kurią vyresnio am
žiaus žmonės ir nedarbingi 
asmenys gali gauti nuosavybės 
mokestinę pašalpą iki .$650 per 
metus grįnais pinigais, jeigu 
jie turi teisę ir gyvena Illinois 
valstijoje.

* * ❖
KL. Ar “Tire Circui Brcaer”

KL. Ar turi teisę gauti pa-f 
šalpą toki asmenys, kurie gy
vena judamuose namuose (nio^ 
bile homes) ?

I 'T ' ..

ATS," Taip. Tuo atveju, jei
gu pašaipa baz:r jama nuosa
vybės Hiokesčiais ar žemės 
nucimę. plus—vad. "privilege 
t*tx" judamų namų (mobile 
home)

KL. Ar lie asmenys, kz.rie 
gyvena apartame-ntiuiirose na 
vįtipse \ą1<įinių įstaigų suL^i

KL. Pasakykite ką reiskte 
income” (pajamcniisT pildant 

Circuit lireakcr aplikaciją?-
Nesmua^yKite 'Oirciiįl 

Breaker ^inconie** sąvfjlko* su 
federalinė ir valstijos itfcOme 
tak'u sįwka. (Tircuit Br&aker 
ftrconie sąvokori <^eiria visi sal- 
(irfiai abįeji vakffniarir prrva- 
tifiiai, kaip S c. Sec., Railroad 
retirement, Xcdarl>o kpinpert- 
nacijos ir Public Aid. Nereikia 
pažymėli tik Mąjsto Kortelių 
(Food Stamps) arba AfccĮical. 
Assistance,.

j
^|ĮKL. GirdėjalBT .kari ' seniai’ 
Lteluvoje. k ii buvo mažai jiy- 

zyioih s

gautume atgal dalį pinigų, 
kuriuos sumokėjome gydyto
jams už neva “apsileidimą” va 
dinamą angliškai ‘negligence*.

Petrė-Mrtienė-
ATS. Jūstj atveju, tie veiks

mai yra vatfinarni nerūpestin
gumu (angliškai malpractice). 
Dažnai tie veiksmai panaudo
jami kiekvienos profesijos as
meniui, kai pretenziją kelian- 
tieji asmenys mano, kad tie 
profesionalai buvo apsileidę. 
Jūs klausiate kaip patiekti 
tėnziją pirmiesiems gydyto
jams, ir kiek jūs galėtumėt 
gauti algai sumokėtų gydyto
jams honoraro. .

Jeigu jūsų gydytojas yra spe 
cidli'lab. Ui jis turtjo būti at-

nuOša vy bių sa vin ink a is, kaip 
galima suprasti iš pačios pro
gramos pvdininio? B. I.

ATS. Ne, ta programa gali 
pasinaudot; ir nuomininkai. 
Abiejų kategorijų asmenys nuo

KONGRĖSMANAS 
JOHN FA«Y

i - .Kongrėsmanas (Atstr/vų-Rū1- 
mų narys) John Fary ir vėl kan
didatuoja naujam te/minui 
toms pačioms pareigoms. Vargu 
ras amerikiečiai’ kitą teki pa
slaugų kongresmanę,; koks yra 
John Fary. Jis daugeliui yra pa
dėjęs ir yra pasiryžęs padėti 
kitiems. Kongrėsmanas ateina Į 
lietuvių piknikus ir Naujienų 
banketus. • r ~7rT~

Antradienį patariu visiems 
lietuviams dalyvauti rinkimuo
se, balsuoti už demokratus ir 
atiduoti- savo balsą už kongres- 
maną JOHN FARY.

Al Vaitis

alininkai ir nuosavybių sąvi- 
ninkai gali turėti teisę, jei jie 
yra 65 metų ir vyresnio am
žiaus’ arba nedarbingi ir- jei jų 
pajamos yra mažesnės kaip 
$10,000 per metus.

Jei turite Soc. See- reikalais 
klausinių, galite kreiptis: So
cial Security A<Iniin.stnition, 
c/o Your Sočiai SccarHy, 4858 
S. Ashland Ave^ Chicago, IL. 
60609;Jei socialiniais reikalais 
reiktų -pagalbos lietuvių kalba, 
galite kreiptis į Socialinį kla
bą: A. Čepulis, 3231 S. Halsted 
St; vertimų, notarizavimo. ir 
testamentų sudafrymo reika
lais, skambinti (vakarais) CL 
4-7965. ’

FIGHT HEAP! DISESSl

UHiiiii»iniiiiiiiiiniiiiiiiiiii»niifiiiii;rtiiiiniinnttnt»rrriiimfnnninnmiiiiHu»' 

E Importuoti kristalai, parcelianiniai servizai, gintaro karo- ■ 
| liai ir žiedai, China Bosental'ir kitos dovanos. ' 
= .'J,’,-’’/’' )l
| Perkame pašto ženklūs bei monetų kolekcijas, 
E (Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kampa? Archer tr Sacramento) ’
Tel 247-5OX1 - i - ;

Sci tadicuis-pi ima di-. 4-.' Monday, March 15-17,
9
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P 1

h '(Tęsinys)

.4

Ml
stUvais jau buvo pilnai’išdisku-' patriotiniuš veiksmus.

vyresnio amžiaus tautiečiai 
(kaip ir Lietuvio sodyboje) nuo
širdžiai palydi jaunųjų kartų

n t ?-

1 i 1 tt?3 m. rugpiųčid t Plėnį Jp 
dieną Lomžos- vyskupas f&Cką-

r
satann parapijos__ _

UuO; 1973 metų !f.u«$ėjp jųi’U- į? 
dienos jttaįj |ietpyiamš 
{tfs^pamąlmįfne-^ Seinų’ para- 
pįj oš. bląžiiririą,' bet' į A u ijšŠujr-!

•r jąunespip amziąus, niekąs, nei
na .) tą ^ugšbur^iečių kirkę. 
Taip pat1 Beržiuko parapijoje 
iš vįs^yra.’lV kaity}ųx lietuvių, 
bet jie taip; pat neturi Rerzni- 
kę lieturiškų pajrnaldų. Jie vi
si važi doj a į Šeirių parapijos 
bažnyčiai rX| .^iriti -ipasakrtj, 
kąd'/Ja^,, SMyąJkųį, Sąinų,

^B^ ŠlnUjąj’ krikštą* 
fr; laidotuvių Mis 
Sėiiu/paHapijęni fclifeii^diojl,(|^i 
kjį/ bazilikoje) lenkų t kalba. 
Taip pat 'lietuvių vaikai reli
gijos' bds mokomi lenkų kalba.-
V* i V. y * t * ‘

įkupo .^lik^pjaųs Sasinovskiq 
dečizijir| visįjSeįmp parapijos 
lietuviai : smarkiai pasiprieši
no | i^inų&yds' dienos^ iyJ' nuę 
ingsejo'2 Miepps neipa .lietu
viai iš savo f parapijos- lipžMJ 
čios. Jje risĮ kas sekmadienis 
susirenka po lenkų" pamaldų, 
savo laiku nuo 12 valandos ir 
gieda šventas lietuviškas gieš4

Pagiedoję apie ,30 nųnu- 
čių, išsiskirsto.
VjĮii šėši metai,; kaip "ĮSeinų 

parapijos lietuviai lenkų: stum 
(įoirii. 'ir ikojomis spardomi ša-? 
v.o par^pitos; bažnyčiųjp; , piel- 
žiasi. Tokius lietuvius Lomžos♦ x * . - ; » ' 1 - * » * 
Vyskupas • • iSąsįnovskis kun. 
Ragauskas ir Liudas Tuįaba 
vadina’"Tkanjuništąiš-atęisti&T ų." 
■^Jjią sakote, kad.‘.vįetoje lliė- 
šii-jlil oi^pnjząrimd^ kgd sau
sakimšai užpildytų bažnyčią 
per lįetųyįSkaši pamaldas bet 
jie saYp -Įppklfį, nukreipė prieš 
tų :kunigą. Aš turiu jums į>ri- 
nuiti,:Šk‘ad tokią- propagaiadą 
yare kun, Ragauskas ir Puns
ko Dzremeika, kad visi išvą- 
r^: lietuviai Iš; šavoJ'^einų pa
rapijos bažnycidš: įeito i Augs- 
bųrgieęių kirkę' ir -, sailsakimšai 
užpildytų; <bet jeigu, nesutiktu- 
niete, Jai - tada -Lomžos. vysku
pas Sasinevskis duos antras

H t

Lietuvos nepriklausomybės šventė
Lietuvio sodyboje

1 * * ‘ ”1'* A
.AdRiais budėję,, laisvę laimė- 16-ąja.’Alfonsas šidagis pragy- 

johi, per aukas ir pa(sįšveptjma. ’ ’ .........
šie poeto žodžiai kartotini ir da
bar, nes praradę laisvę-ir vėl 
bųdjuri, lenkĮpmės .-aukoms ir 
gerl/iarųe pašišventėlųis, Vęs žo
dis vasaris sumirga laiSXojcje 
spaudoje -2- sHmbūriai, organi
zacijos,! vyresniųjų ir jaunųjų 
kultįriniai. telkiniai < suskanta 
ruošti ‘Švaraus žodžio-paskaitas, 
scenos nieno renginius ir 1.1. 
Asmeniškai Išgyvenę nepriklau- 

tVišą pusmetį i vėliau,' negu tas somybės paskelbimo; (feia.ugsmą 
reikalas Jungtinio Amerikos Pa-1 tėvynėje, ar ir išeivijoje, dabar

do “Apsaugok, Aukščiausias” ir 
vėliau dainavo': Graži tėvynė 
manų, Užmiršai tėvų kapus ir kt. 
M6kytę|a Karolina Klimavičienė 
pasveikino visus Bu Vasario 
R>ųja ir skaitė maldą. Vincas 
Kuliešius skaitė savo eiles- -t 

A^aikšiįįo^ąų kppųcse Ljetuvųję 
'r' kfc^Jbnas. Rreivėril^’pąsa^o- 
jo‘ apie išgyvshimųš IJJetitvdje; 
pųlk.' Jtn. įSązimįeras ilikplajū- 
has — apie Lietuvos savanorių 
pasiaukojimą; dr. Alic’mavičius 
i>ėrskąU^ laišką, gautą iš Lie
tuvos.

Toliau Ramoška padainavo 
jartjzaųų fdaįpą ir drauge su 
ATT.' šidagili kitas’dairias, jiems 
akompanavo p.- Gabalienė var
gonėliais,“Lięjtuva :brarigi, ma
no tėvyne” dainavo visi dalyviai 
kartu. Taip pat, vargonėliams 
pritariant, visi giedojo Pulkim 
ant kelių Ir .Marija, Marija.

Pabaigoje dr. J. Adomavičius 
atliko žadėtą paskaitą apie svei
ką maitinimąsi, detaliai nuro
dydamas, kaip ir kuo sotintis.

. niąkąi.\Kornjietąs sarfiijo reika
lų vedėją, dabar yra latvis Janis 
Bolsteins, kuris palaiko' • nuola- 

, Gnius’ ryŠitis“su JAV Kongresu 
ir vykdomosios valdžios; inštitu- 
cijomis Washingtone. *

JĄV LB pirm. Algųnanto Ge- 
pastangomis 1079 m. rugsė

jo 26" d. Atstovų Rūmų narys 
Charles Daugherty, (Rą : Paj) 

-Haikę. Atstovų-; Rūmų (užsienio Ji <ųi t*. . Jj\. .Ilty ’»'! H reikalų 'komisijai, įstatymo pro- 
jektįt; gavusį lik Nr!*5407''pa- 
•v^dinimą,- kUrįš- -įgalintų JAV 
A'yriausybę , kasinėtuskirti.,, po 
.250,000 dol. Lietuvos diplomati-

' iiH^Į•■<5407i įteiktas

žiu ,l|iaiiklži!air^Ujįieturiųit' vai-* 
kų&.prievprkją .vdrp|a,ilei|kai ku-‘ 

Ipigai |jnęky’tiĮ, jreligiją lėnVų 
'icalba.1’Šli-ūbai, krikštai ir lai

dotuvės lenkų kaba. Lietu
viai neturi teisės giedoti lietu-' 
viškai laike laidotuvių nei baž. 
hyčioje, p£i kąpinęge, Jįuk 
0ajrie lietuviai ir’^iiess rioriiĄe 

;ša\h-’ Vaikus^ religiją “ moltyti 
tik lietuviškai, nes mes, lietu
viai, ? tUrnfifel5 savo ląĮdohtyių 
trądi<jijgst -esame iiėfuvių 
tautos sūnūs - ir dukros ir nie
kad neišsižadėsime savo gim
tosios kalbos įir tau los! . >; • 1: 1 

Kas yrą. leharaktei inga, > kąd 
Seinų parapijos klebonas kun.: 
Stanislovas Ragauskas orga- į 
ųižuoją antĮlieturiškas.bapdasJ . . .. _ _____ _  ,
kad jie išvarytų lietuvius^ iš per Anatolijaus šluto vadovau- bos 'ir Amer^os jEst^/TAr^bc^ 
■Seinų parapijos bąžnyeįoą ;—• jamo radijo pasikalbėjimus pa- pirmininkai? J U įgaLįbtįni^ą, 
*-- *1 j j , Į aiškėjo, kad kai kurie CĮųcagds, įdėję daugį pastangų .'ir. .4^)01 —------------ -•— —*•

! manau, ir: kitur gyvenantieji lie- į pasiruoš i niūi plačios apimties! pritarimo nedavė i
. konferencijai:‘šu Valstybėj :hėn 
partamentų,. ;(Stąte Depart
ment). kuri įyyko 1979 m. kok 
vo 23 dMšTMįajtiėčių Kjnhitęio. 
pusės delegąęijoje dah’vavcS Sepr 

■ tyni atstovai.;- (Kas - delegacijai 
vadovavo, ; nepasakyta.’ Reikią n^prikĮausomunras tūtų buvęs 

’manjįtii kad 'toometiniš .ko^tęį s^priąi pažeistas. :
tp latvis metų (1980) vasario 13' d.

t.. , ,-.į RiekstinšL koįriitę^j^- -^lstvl>ės departamento Pabal- 
ila s-5^0 dyhjj_ąąų Se jP^TFįį-1 “ Jungtinis Amerikos Pabaltie--ddvauja . dr- -Kazys" Šidlauskas, 'skyriaus vedėjas Thdmąs

—- ..------- —. . (-Toiųt Baltic ARPos- pirmininkas. ■ 1^ Į į^ngo pasikvietė Jungtinio Ame-
American National Committee), Valstybės departamento ir kitų pįkos Patsaitiečių Komiteto rei- 

jstąigų pųsW,dalWaval0.ątsto-į]^lų vedėja Jąnis Bolsteins ir 
vų,L jiems: vadovavo Valstybės! lb ąįstovą Washingtone 
departamento pasekretorįus Eu-r 
-rcfpoš-lieflialanfsRobert L.

’ ;Konf 1 eręnciį ojĮ&jJb^įor smulkiai 
išdiskutuota višį/ęilė Pabaltijo 
valstybes - liečiąričių politinių 
klausimų. Svarbiausia, buvo pa; 
liestas tolimesnis Pabaltijo vals
tybių diplomai tinis'.atstovavimas 
irfinansavimas, ir,!980 m.: Mad-. 

. rido £ konf ėręnęij^; '/pr efeletn oš. 
Svarbų . klausimą sudarė Lietuj 

■.v.0š';pasiūntipy'b^ jbesihaigiąn- 
jcioš .Hfe-'Po lĮgtt.' Syąjstrinų - šį. 
Tė^kalą’ .pavyko - ..-sutyąrk yti .’tik' 
TaskuHnėmis savaitėmis, įšij uri-i 

7įatvijos' Eatijos. diploįį
malams. -Reikalai,'' buvo -išspi^ST; 
■tas Šit-okiu bū(lu:-:esaaaieji resur-' 
^ai;bus',peliungiaĮi.Įnyes.tuoti if. 
gaunamu,. palūkanų v(ihtėrest) i 
užteks neribotam laikui, finan
savimui Pabaltijo74alslybių dip-, 
loftiatinių tarnybą: Kaip’ tas bus 
vykdoma) techniškai^ lieka) dip
lomatine paslaptimi. ? ''
. jungtiniam Amerikos Pabal- 
tiečių Komitetui kasmet iŠ eilės 
pirmirišikauja tų tarybų pirmi-

Magdelena Birutė Stankūnienė

' A f
ti ■ Hfj 

mH hi

Siudijįi (Grafika),
4

A. PLEŠKYS

1 Kieno pastangomis sutvarkytas Lietuvos 
diplomatinės tarnybos finansavimas? a

l 1 n ; i > 1 • A; L-
i 980 m. kovo 2 d., 8 vai. Vak.

lenkiškos.

i;, ha.p .fflęs-. iP«aWos luvjai turi netikęI1} ir k]aiding? 
įcuijai ga įme ap eisit sax o supratimą apie Lietuvos- <£plo- 
baznyc, kun musu protevm inės finansavta„
;iy teyųiįkrujnnofpis; baudziąr •* 
ninku' rhnkbmis” šiilipdyta^
eiti j svetimą kirkę! Joks ^n-.yjnės spaudos klaidingosJnfor-

lietuviai galime apleisti
bažnyčią, kuri mūsų protėvių

pertvarkymą. Tą netikslumą jie
11 paėmė iš kai kurios mūsų sro-

įkas nepridėjo savo pirštų prie ’ macijos'
tos. Seinų parapijos bažnyčios. ■ -puo reiįa]u noriu patiekti 

ATskųpas įkalėjus, kiek galima tikslesnę ir išsa-

pijos bažnyčia lenkų. Kiek aš qu Komitetas 
atsimenu, kad 1905 — 1910 m.’ Į
Seinuose iš viso buvo penki ’kurj sudard Amerikos. Rietuvių 
lenkai, kurie buvo atvykę iš •' ' " :
Varšuvos lietuvių spaustuvės, 
.darbininkai ir kunigų semina-' 
rijoje du klierikai: Jąlbžekow-j

Prašau., pranešti. .vjlniečiams,
- : į kad jie daugiau. nebešvęstųl9<

ski fr Zlotkowski. Mes, Seinų ’ tosi®s spalio, Tąj jau yra ?fgy-
. 7 Parapijos.lietuviai neisime■ iš

1 ateina keletas senučių savo parapijos bažnyčieš f sv<>
^■senukų!iš Sėinųi.miešteU^Ufi^įn3d/kęli NėhjGi ' -h

ji

ventas JaikasA..- .' - . . į ■
Širdingai aš jūs-prašau, kaip 

galima greičiau atsiųsti man 
šių asmenų adresus: St. Ylos, I,1 gen Stasio Raštikio ir , vilnie-

v

taitiečių Komiteto 1979 m. ko
vo, 23 d, konferencijoje su-Vals
tybės .ir kitų departamentų at- 

%
tadfas irt tapfartas.' V ;

i Ž^i^i^aiyta /kadą^bbt tas tu
rėjo būti apie 1979 m. lapkričio 
ar gruodžio men., nes “Pasaulio 

mų užsienio reikalų komisijos 
pirm. Clement Zabocki kreipėsi 
į Valstybės departamentą, pra
šydamas įstatymo projektui HR 
5407 pritarimo. Valstybės de
partamento pritarimas yra bū- 

I tinas. Valstybės departamentas 
ir įstatymo 

projektas HR 5407 mirė ir buvo 
palaidotas.
/^Priėmus tą. projektą ir finan- 
snojant Lietuvos diplomatinę 
tarnybą iš JAV mokesčių mokė
tojų sudėtų lėšų, tos tarnybos

Vasario 17 d. kultūriniamė 
pažmonjįe jklvudo pirmininkas 
dr. Adomavičius pasveikino su
sirinkusius su svarbia lietu- 
^^nis istorine dieną — Vasario

O PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
; R R L'-/ ■' 'b-;r-a

IM čių lietuvių.
Su! ' -jt

(tas taip pat buvo taikoma A. 
Gureckui), kad diplomatinės 
tarnybos -reikalai priklauso JAV 
vykdomajai (executive), o ne 
Įstatymų .leidžiamajai (legisla
te^) .institucijai. .*> .>

Kitaip; sakaiit,' Thomas' Lon
go pabrėžė, kad JAV LB patai
kė ne į tikras duris.

JAV LB atstovo Algimanto 
Gurecko pasisakymas dėl lėšų 
užtikrinimo yra netikslus. Jis 
visai nepaminėjo Jungtinio’ 
Amerikos Pabaltiecių Komiteto- 
padarytų žygių Valstybės depar
tamente. .

Iš aukščiau pasakyto matome, 
kad dėl lėšų išrūpinimo Pabal-’ 
tijo valstybių diplomatinei tar
nybai išlaikyti ,nuopelnai tenka 
Jungtiniam Amerikos Pabaltie- 
čių Komitetui, o ne JAV LB-nei.

Šio straipsnio nuorašą pa-
■. siįinčaiu ir Anatolij ui Siutui per

skaityti per, jo' vadovaujamus 
radijo pokalbius.

Naudotasi:
ALTos Informacija,

DOS 1980-11-21-22.
' “Pasaulio Lietuvio” straipsniu 

“Politikos baruose” 1979 m. lap- 
kritis-gruodis.

“Draugo” 1980-11-15 straips-

“Tėviškės žiburiai” 1980 m.

| TREČDALĮ METŲ! J n
lietuviai kviečiami atkreipti Į Naujienas 

.^Tnešj ^erai;su jomis sūsipa-

Oi [TYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME i MENESIUS 
ŲŽ 10 DOLERIU.
v Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati 

nimo vajaus talkai -

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais .prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkamoTnis- 
SAUJIENOS tyĮ'-*, ,

CHICAGO, IL 60608 V''":i

4"' B ’ inksto be raginimu pratęsiu savo prenumeratą, taupyda

mas la&ą ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas —__  _________________
Adresas ___________ __ _ ___ ____________

,--- L---------- ---------- — _
• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu .
yra naujas skaitytojas. Priede  dol
Pavardė ir vardas r- 
Adresas ______________________________

kuris

Spottforiaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
NaUjietoų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas-------------------------------------------------------------------------- ■

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. > 
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ------------------------- .------------------------------------------------

IMPORTANT NtWS FŪR1. "

BACKACHE SUFFERERS:
MOMENTUM^ Tablets, are; . ; 

50% stronger than.pdąįf&
, . " - - T-'- « = --•

Before you take Doan’s Pilis for . 
tnuscutef backache,’ fernember this? ? 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per. 
dose to relieve-backache.'

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutės?’ There’s no stronger/ 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM' 
Tablets. Take only as- directed. . • O

No. 79

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IR. 

• MMSHNGAI IŠPILDOMI BBCBPTAI • PANN1J BAT SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS K

Atdara šiokiadieniais nuo Q

TeL 476-2206
tAMMMk

- ■ —

DR. ANTANO J. GUSENO KAITAI
NAUJTINOn •ALIRLa GAUTI NtPAFtAFTAI 1 

JC, VISUOMENES VEIKSJO I* KASYTOJO A
Or. A. X — MINTYS lt DAUBAI, 2SS

metu frytlm. Jebloeefcte ir Totoraičio UuM» 
rtatetea. -------

DMMa vtoM* MOS dabar ■ • — ■ ■
■Infcittla virieliAia tik

pr, a. j. «—.■ _ AUKŠTA CIKTOEA — IlAUtO* MMti
KaUonM M .Wrrwra lepAčElaL Dabar ta . ■ .X

Algimantą (Jurėcką. ir \ juodu 
:,pąinformavo\(čią' tris buvo tai
koma tik JAV LB atstovui A. 
Gųreckiii),- kad -įstatymo pro
jekto HR 5407 Valstybės depar
tamentas neremia įu kad. tas 
pfoj ek tas jau yra miręs-.1 Įr pa- 
jąjdotasj Pabaltijo valstybių dip- 
.Kįinatiriės tarnybos fihansavi- j 
riiųi turimieji resursai bus pel- 
!nipgiąu -ihveštudti -ir gaunafnų niu “Užtikrintos lėšos”, 
.palūkanų (interest) užteks ne- 
ijiotam jlaikųi. Re įto, pasakė vašarįo 28; d.
’•4.''.'..‘L .

Naujie

, Vasario 24 d. 2 vai. popiet 
buvo tęsiamas Vasario 16-osios 
paminėjimas. Giesmę Apsaugok, 
Aukščiausias giedojo Anelė Kir- 
vaitytė ir Alfonsas šidagis; tau
tos 'himną — visi sutartinai, 
virš 30 asmenų. Po himno dak
taras Adomavičius pravedė mal
dą už gyvus ir mirusius. Nepri
klausomybės aktą perskaitė Juo
zas Palutsis, Vincas Kuliešius 
skaitė maldą už tėvynę. Dievd 
Kūrėjo žodį perteikė Kazimieras 
Mikolajūnas. ?»Iokytoja Karoli
na Klimavičeinė deklamavo 
“Vasaris”. Anelė Kirvaitytė dai
navo: Žaliajam Kalne, Nuliūdę 
kapai, Sužadinkim ir kt. Vincas 
Kuliešius deklamavo savo kūri
nius: Liautoji žolė ir kt. Juozas 
Palutsis :— Neveltui kraujas ir 
Savanoriui. Adelė DuoLIieuė so
lo nadaina-t o Palangos, žolė ir k i. 
Alfonsas šidagis ir Jonas Pia- 
moška padainavo "šėriau žir
geli”, o A. šidagis solo — Kai 
a? jojau.

Be to, klausytojus linksmino 
Leonardo GarJiauskd dainos su 
muz. M. Motiekaičio palyda pia- 

(Nukelta į šeštą puslapi)

110.00

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M- Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
, ; . ISTORIJA, I ir II dalis.

' Minkšti viršeliai 110.00

3. A Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
______________ ^Minkšti viršeliai 0 ■ -flKnų -----—

4. ‘ J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti: 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, BL, 60608

Pridėk dolerį p*T' klaidom*.

“F

110.00

fcjM

jhIUdiwifl-pirwiiiw* — Safyr^y-^lendajr, }fiz«b 15-1?, 1W0
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mus leisti. 1960 metais išleido atsiminimų knygą “O bu* 
vo taip...”, o 1952 metais išleido “Ne tą
lios josios knygos buvo išverstos rusų kalbon ir iš
leistos.

pastogę”... Ke-

Ai qf January 1, 1930 
Subscription Matw

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months, Canada $45.00 per year; 
other countries $49.00 per year. j vienam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienas 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams________________
pusei metų ____ _________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui - , -

Kitose JAV vietose:
metams ---------------- -

vienais mėnesiu 
------------------------

Kanadoje: 
metams - 
pusei metų __

$15.00
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

Užsieniuose: 
metams __

pusei metų
$48.00
$26.00
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sekmadienius, raidžią Naujienų Ben
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Ievos Simonaitytės palikimas
Ievą Simonaitytę prisimename 1935 metais nepri

klausomoje Lietuvoje išgarsėjusiu “Aukštųjų Šimonių 
; likimu”. Tuo metu rašytoja artėjo prie 40-tų amž. me

tų. Klaipėdos lietuviai Vanagų siuvėją jau pažino iš 
įvairių josios korespondencijų, retkarčiais pasirodan

čių lietuviškoje spaudoje, bet romanas ją įstatė į lietu- 
- viską rašytojų eiles. “Aukštųjų Šimonių Ūkimą” gyrė 
; veik visa tuometinė Lietuvių spauda. Daugiausia šiltų 

žodžių ji gavo iš/-tuometinės oficialias tautininkų 
; spaudos. d , ,...

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ji gal svajojo 
. patekti, į Vakarus, bet reikalai taip susidėjo, kad ji ne

spėjai išvažiuoti. Liko Lietuvoje, Klaipėdos krašte, dau
giausiai gimtiniame Vanagų kaime.

1935 metais gauta premija jai atidarė duris į lietu- 
Į viską ją literatūrą^ bet tikrumoj; Simonaitytė iškilo tik

tai rusams okupavus kraštr, ir lietuviškajai inteligenti
jai iškeliavus į Vakarus. Pradžioje dauguma pasiliko 

• Vokietijoje, o vėliau išsiskirstė po visus pasaulio kra
štus. Dalis lietuvių išvyko j Australiją ir kitas Pacifi- 
ko salas, didelė dalis pasiekė Pietų Ameriką, Kanadą 
ir JAV-bes. - ■ -'

, ‘ląetuvoje likusi Simonaitytė pamažu Įsitraukė į 
rašytojų eiles. Ją aplankė Antanas Venclova, Įtikino 
Įstoti Į okupacinę rašytojų draugiją ir kalbino prisidėti 
prie tų plunksnagraužių, kurie stojo okupanto tamy- 
bbn. Simonaitytė paklausę Venclovos, tapo oficialia ra
šytoja, bet visą laiką buvo gana neprikahisoma. £jo su 
rašytojų vadovybe, bet plunksnos nenubolševikino taip, 
kaip padarė tas Venclova, Kostas Korsakas ir kit.

Sunkiais okupacijos laikais ji mokėjo ne tik apsi
ginti nuo okupanto, nebuvo ir išvežta ir nenuvaryta Į 
Sibirą, iš siuvėjos Įsitraukė Į rašytojų eiles. Skųsdavosi, 
kad pirma neturėjusi progos rašyti, o 1941 metais jau 
baigė rašyti romaną “Be tėvo”. 1948 metais_ parašė
“Apysakas”, o 1953 metais išleido “Pikčiurnienę”. Tuo 
metu naujų knygų nebuvo, tai ji tiko partijai. Ji ne tik 
galėjo iš honoraro pragyventi,bet ir toliau rašyti.Ji pra
moko prisitaikyti prie “naujų, sąlygų”. Anksčiau pa-

Okupuotoj Lietuvoj ji tapo valdžios žmogumi Pa
čioje valdžioje ji nedalyvavo ar kitų pareigų nėjo, bet 
kai okupantas ruošė rašytojų vakarus, skaitė naujus 
kūrinius, tai Simonaitytė Į tuos vakarus vykdavo, savo 
kūrinių ištraukas skaitydavo, veikalus aiškino ir jau
nimui aiškino apie savo gyvenime parašytas knygas.

Ji mirė praeitais metais, peržengusi 80 metų. Ji 
galėjo gana gerai verstis, nes rusai už josios darbus 
mokėjo. Be to, ji turėjo visą eilę privilegijų, kurių ne
gaudavo paprasti darbininkai. Greičiausiai, kad komu
nistų partijai ji nepriklausė, bet okupantas ją skaitė 
savo žmogumi, kvietė Į Įvairius susirinkimus, skaity
davo ir klausydavo pranešimų. Ji buvo palaidota val
stybės lėšomis, su didele pompa.

Nustebimas ištiko po josios mirties. Ta tarybinė 
rašytoja savo palikimą atidavė ne “proletarinei valsty
bei”, kaip tokiais atvejais komunistai reikalauja, bet 
paliko Kanadoj gyvenantiems! savo giminaičiams. Pali
ko tiems, kurių nuo karo pabaigos nematė, su kuriais 
nesusitiko, nekalbėjo, bet paliko visą savo palikimą.

Tiktai Ievos Simonaitytės žestas nustebino ne tik 
senus josios draugus, bet ir jaunesniuosius. Testamen
te palikimą ji pavedė Kanadoje, Montrealyje gyvenan
čiai Marijai Šilkauskienei.

Leonardas Aleksiūnas Gimtajam krašte aprašinė
ja Marijos šilkauskienės ir jos dukters Ginos šilkaus- 
kaitės atliktą kelionę iš Kanados, Moritrealio, į >į . Vil
nių, Klaipėdos kraštą, Į palaidotos rašytojos . gimtinę., 
Gina šilkauskaitė buvo' atvykusi į pavergtą ' Lietuvą/ 
1978 metais. Ji dar turėjo ' progos pamatyti rašytoją 
gyvą, pavažinėjo po Klaipėdos kraštą, buvo pačioje 
Klaipėdoje, važinėjo Į Nidą, susitiko su keliais rašyto
jos pažįstamais ir su jais išsikalbėjo. Gina jau suaugu
si mcteris dirbanti Montrealio banke ir besidominti 
literatūra.

Marija šilkauskienė yra Ievos Simonaitytės jau
nesnioji sesuo. Ji išvažiavo Į Kanadą kartu su kitais 
lietuviais tremtiniais. Ji žinojo savo sesers padėti, bet 
su jo artimesnių ryšių nepalaikė, kad nepakenktų rašy
tojai, likusiai rusų pavergtoje šalyje. Gipa susirašinėjo 
su rašytoja irrf|en buvo nuvažiavusi, o tikroji josios se
suo nuvyko Į Vilnių, tiktai šių metų pradžioje, pažiūrė
ti palikimo. Leornardas Aleksiūnas šitaip rašė apie abi 
seseris:

“Kad tai ,kas brangu tautos kultūrai, jos įsto
jai, Lietuvoje rūpestingai globojama,, tai akis tuoj • 
pamato. Užtenka pasižiūrėti kaip tasai prisikėlęs 
iš naujo gyventi Vilnius, man gerai pažįstamas 
Klaipėdos senamiesčiu kaip rūpmamasi tokiu kul
tūros turtu kaip rašytojų kultūra, saugojimu ir 
darbu, nes lietuvių tautos turtai, man atrodo, ne
gali būti taip patikimai išsaugoti ateičiai, kaip ten, 
kur tauta gyvena, čia tai jau aksioma.

“Skaitytojai, be abejo, prisimena, jog M. šik 
kauskienė, kuriai atiteko Simonaitytės palikimas 
savo žodžiu patvirtino prakilniu žingsniu, paveldėi- 

----- tą_rašytojos turtą ^reikalingą, muziejiniu-ir memo-.
rialiniu požiūriu padovanojo Tarybų Lietuvai.” i

*■? •

i

Čikagos Akvariumas (akvarelė)M. Šileikis

A. SVILONIS

s

tarpu šiandien tas pal's Drauga 
talpina skelbimus, kuriu - e i. e

f^c.r fifcr

i f5..j

PRINCIPAI UŽ PINIGUS BRANGESNI
Užmoiis aiškus — geras pe’nas 
Tat aras rūpi kuų d'U-^i usi- 
surinkti keleivių.. Bėf m r r - 
d os, kad tokių reklamų skc'bi 
mas minėtuose laikraščiuose yra

Kas šiandien nežino, kad JAV 
santykiai su Maskva yra gero
kai pašliję, ypač po to, kai ji 
įvykdė agresiją prieš Afganista
ną ir savo' ekspansija kėsinasi
paglemžti naftos šaltinius. Taip skandalas,, dėl kurio negalim'’ 
pat ne be, jos paįaiminirno Irą- .tylėti. /4
no’ sMeųtąi laiko, pdgrob^ .50 ? - , i■

(ambasados.i' iąiįi'autojų.i Nejaugiiųmėtų laik- aščių -re 
Ąfi&erik^, gerai žiebdama Mask-| daktoria^pinigus parduoda 
vos f kėslus,' protesto zaiIiitah>at-:k^!r^nc^Pu^’;T^^'m!^^’ okupanto 

rucsiamis Dajnų bei Šokių- šven 
tęs ? Be to, reikią žinoti, kad- to
kie renginiai ruošiami 40 metų 
paminėjimiii,' kai Lietuva buv* 
Maskvos “išvaduota”. Tikrai 

, reikia ūž galvos tvertis: ir šauk
ti, nejaugi mūsų spaudas vado
vams jau tai nesvarbu, ką- jie 
skelbia nž pinigus? Juk tokių 
reklamų spausdinimas yra nau- 
dingas paveigėjai.

Chkagos visuomenė piketais 
protestavo prie Jaunimo Centro, 
kai "Tėviškės” draugi jos atsiųs
tas7 solistas koncertavo minėto 
Centro salėje, o tuo tarpų mūsų 
spaudoje talpinami turizmo 
kompanijų skelbimai, kuriuose 
mūsų išeiviai kviečiami vykti 
Vilniun j Dainų ir šokių šventes.

Šia proga tenka prisiminti la
bai nemalonų faktą, kai Draugo

sišako dalyvauti olimpiniuose 
žaidimuose Maskvoje, sulaikė 
jai javų pardavimą, taip pat 
perspėjo, kad šįmet amerikiečiai 
nesilankytų Maskvoje. Man ro
dos, kad tokie iš Amerikos, pu
sės nepalankūs ženklai prieš 
Maskvą turėtų būti Įsidėmėtini 
ir mums lietuviams, kad šiais 
metais susilaikytumėm nuo tu
ristinių kelionių okupuoton Lie
tuvon. -

Bet tikrai reikia nustebti, kad 
mūsų spaudoje, kaip antai Drau
ge, Darbininke ir Dirvoje, yra 
talpinami turizmo biurų dide
lės apimties skelbimai, nutylint 
tokių biurų atsakingų vadovų 
vardus.

Kas gi tuose skelbimuose re' 
klamuojama? Ogi, kad nuvež
tieji galės dalyvauti ■ šokių ir 
Dainų šventėse. Tikrai reikia vadovai atsisakė priimti apmo-
stebėtis, kad tokie skelbimai yra 
talpinami minėtuose laikraščiuo
se Mums turizmų kompanijų

karnų skelbimų dėl Chicagoje 
rengiamo JAV 200 metų nepri
klausomybės paminėjimo.' Tuo

suspėjusiai nuo okupanto pabėgti į užsienį,- apsigyven
ti Kanadoje, gavusi leidimą nuvažiuoti rusų laikomon 
Lietuvon, nuvyko tiktai vasario pabaigoj.

Kodėl Ieva, iškilusi tarybinės santvarkos laikais,
(Gimtasis Kratšas, 1980 m. vas. 21 d., 13 psl.>.lvisk5 atidavė ^sesutei,, pabėgusiai nuo ^ sovietinės 

Ką jaunesnioji Simonaitytės sesuo paliko “Tarybų 
•Lietuvai” tuo tarpu mes nežinome, bet iš paskelbtų žo- 

ruoštą “Vilių Karalių” 1959 metai ji susmulkinu ir isfer džių aišku, kad pati Ieva Simonaitytė *Tarybų Lietu- 
do net du tomu. Būdama žilo plauko, pradėjo atsimini- vai” savo turto nenorėjo paliktu Ji paliko savo sesutei, bar papasakoti giliąsias josios mintis.

santvarkos? Kodėl jaunesnioji sesuo traukė į laisvus 
Vakarus?. ' / :

Simonaitytę arčiau pažinusieji, turėtų tuojau da-

tą Lietuvą, kur rengiamos šven
tės minint 40 mėtų Lietuvos 
paverg’mo. Kai ’

■e’š’ ia 
o., aitu? Ką pa 
kią reklamą m ų 
ir ką pasakys a.p/e- L 
įf^s«.kūrie nepaiso- < 
” Isios, ‘ nei m_/Ų 
Liet ivoš Iš čaišviri mc itamit c 

^pasisakymų dėl šiųmetinių ke 
.iCnių' j okupuotą Lietuvą?

Mano supratimu (ir manau, 
kad dauguma man pritars), ko- 
•iėl minėtų laikraščių red akto- 

. riai nepataria turizme biurams, 
užuot Organizavę Eetuvius vyk
ti Vilniun j šokių ir Dainų šven
tes, nuvežti juos Sibiran, , ten 
aplankyti pūkštančius mūsų bro
lių: ir sesių, sugrūs,tu 4 koncent- 

. racijos stovyklas bei kalėjimus, 
aplankyti ten tų tūkstančių su- 
kankmtų kapus,: o ne reklamuoti 
tokius , skelbimui, kad' nuvažia- 
vusieji'^Vilniun pldtų//vergams 
šokėjams bei dainininkams, ku
rie šoks ir dainuos ant krauju 
ir ašaromis permirkusios pa
vergtosios . Lietuvos žemės.

Kodėl tyli mūsų B-nės vadai 
kurie sakosi vadovaują išeivijai? 
Ar tai -ne jų pareiga- perspėti 
lietuviškąją išeiviją susilaikyti 
nuo tokių kelionių, kai Ameri
kos vyriausybė ir mūsų VLIKas 
perspėja. Nejaugi ir jie galvo
ja, kad lankydami okupuotą 
Lietuvą bus galima išgelbėti pa 
vergtuosius nua surusinimo ir 
nuo nureliginimo. Bet ar bent 
kiek galvojantis gali tam pati
kėti, kad bendradarbi vimas su 
Maskvos samdiniais, lankymas 
šok ų ir Dainų švenčių galės ap
saugoti nuo •'ukščiau minėt’’ 
'kupanio s’ekiv. Ga1’ pati’rė’i 

tik tas, kurio smegsnys yra iš
plautos. arba kuris nori išplauti 
’engvatikiams.

š ' 1 ?

H s-

T

PETRAS TARULIS

K

(Tęsinys)

Neilgai viskas užtruko.Nežinau kaip ir dabar 
nepasakysiu, kaip man galvoje atsirado mintis 
ir kaip toji mintis pavirto pasiryžimu, 
tuojau visai paprastai ištiesiau ranką 
mas pyragą, kaimiškai, pasakiau:

— Še, imk!
Dar trumpiau reikėjo laukti, kol 

jankutės lygiagrečia^ kaip rogučių i r 
išsitiesė ir taip stipriai Čiupo pyragą^ kad^ net 
liesi gelsvi piršteliai į minkštimą žiauriai su
smigo.

— Ką tu, vaike! — išsigando motina, pama
čiusi kas dedasi.

Bet buvo jau vėlu! Jau pirmas didžiausias 
kąsnis, kokį tik jis galėjo sau įsivaizduoti, at- 
kąstas!...

Man pačiam, reikia prisipažinti, vis- 
'as pirklys vieną momentą liovėsi kriaukšėti svo- 
nūstebęs sėdėti. .< a

Visi keleiviai staiga sužiuro- j--šią seeną.-Žy- 
das pirklys vieną momentą liovėsi kiaukšėti_svo» 
gūną ir lūpas sučiaupęs, išplėtė akis,

Tik aš 
ir duoda-

dviJiesos 
pavąžėlės,

ją šimtinę žiūrėdamas; ūkininkas, pasiruošęs at
kasti obulįo, liko jį laikydamas ties burna, jau 
prasižiojęs ir rodydamas plačius, kaip kumeliu
ko,. geltonus savo dantis. O tas aukštasis ponas 
pasitaisė akinius, grįžterėjo į mane, padėjo savo 
plauią, šiltą plaštaką man ant peties ir lėtai pa
sakė! ———————

— Sakyk tu man 1 Iš tavęs išaugs vyras 1 Ge
ras, galiu sakyti, vyras! Didelis vyras! Taip, ma
no drauguži! — lengvai priglaudė jis mane prie 
savęs.

Visi nutilo. Ir aš nežinau, ką mes visi būtu
me veikę, jei ne ūkininkas. Jis atsiminė obuolį, 
atsikando ir, geraširdiškai šypsodamasis, savo

Bet...
Čia pat klaidai Nedovanotina klaidai, kurią 

atsiminęs net pats vienas būdamas parausdavau. 
Ilgai negalėjau užmiršti....

Tik išsižiojęs, pačius pirmousius garsus tar
damas, tuojau pajutau, kad mano balsas neranda 
atgarsio. Tuos mano žodžius, tiesiog mano tariam 
mus garsus sugeria aplinka — senstančios pane
lės šilkinės suknios, juodu kaspinu apvedžiota 
plačiaburnio ūkininko milinė, pirklio barzda, ar 
dar kas? Bet aš suspėjau susilaikyti, tuo metu 
man atrodė, kad jau vėlu nutraukti pradėtą kal
bą. Aš atsigrįžau į aukštą poną, pro savo' blizgan 
čius akinius į mane bežiūrintį, ir pasakiau:

gūži, retai, kas, kaip tu pirma padarei,, ką nors 
duos. la-a-abai retai!...

Jis kalbėjo arti prie manęs pasilenkdamas. 
Aš taip buvau sujaudintas tuo savo nevykusiu 
pasiūlymu,, kad neįstengiau klausytis-, ką jis 
kalba, tik lyg užkerėtas, akių neatitraukdamas 
žiūrėjau Į jo akinius! kuriuose
Čia karetkos langutis, čia pirklio barz c ‘

Ir juo toliau jis taip tėv škai mi: 
giliau jis mane įžeidė ir juo aiškiau a<-- « 
likau vienas ,toks neįgudęs, lengvai skrisa ž ; 
mas, vienąs tarp svetimų .., Jutau, kad 
pats svetimas ir jo žodžiai tokie šalti, lede! u ap 
nešti... Tada jau supratau^ kad reikia man k

ženru balsu, kaip iš kubilo, pareiškė:
— Pralotas bus!...
Žydui pirkliui teko skubiai sukramtyti, kas, 

buvo burnoje: kiaušinį, svogūną ir baltą savo 
ragaišį, nes jis negalėjo pražiopsoti tokios geros 
progos savo pastabą įterpti.

— Geriau tu būk kapitan-ispravniku! Visi 
žydeliai jam neša: vienas žąsiną, o kitas visą 
šimtinę! — Žinai “katerinką”? — gudriai viena 
akim pamerkė žydas pirklys.

Tada viši keleiviai linksmai nusikvatojo, ir 
ši aplinkybė .mane atpalaidavo nuo to nepatoį 
gaus dėmesio, kurio po akiniuto pono anos pa-

į nau- stabos buvau susilaukęs.

- Gal ir tamsta, nori..... pyrago 1 Aš tu- mokti su tais svetimais, žmonėmis--gyventi. Ki- 
—. . -..... . įtaip jie - pasityčios is manęs,, vadins neišma

nėliu.—......... .. .  - —— -—------„ . .
ržo dar.. ' . . • " ... .

' — Ne! — pasakė jis ir nustjo Šypsotis. Abe
jojamai pakreipė galvą ir kiek patylėjęs negar
siai ištarė: . .

— Dabar tai neegrai... — Ir vėl tylėjo- O 
toliau jis kalbėjo, matyt, pasigailėdamas manęs, 
stengdamasis neįžeisti, tėviškai mokydamas,- net 
vengdamas, kad jo žodžius kiti negirdėtų:

— Dabar tai negerai . . .— Ir vėl tylėjo. O 
ryti! Ką sau turi nedalink bet tik kam! Pirmiau
sia —aš sotus. 0 kita vertus, neužmiršk, kad- gy- ■ 
venime taip sau, iš be niekur nieko ... niekas ki- • 
tiems neduoda, ką pats sau'turL„.-Tau, drau-

O štai dabar aš tik troškau, kad jis mane pa
liktų ramybėje. Svarbiausia man buvo bldga,kad 
pats sau žinoiau. ioa teisin^a.^ oi'«« Tv maya ««pats sau žinojau, jog teisingas gi jis/ Ir moko jis

nesuprantar nenori ir tur būt negali jis • manęs 
suprasti!
i - (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Vieipaties palaiminimas daro turtingais ir neprideda 
sielvarto” — Pat. 10: 21

Mes džiaugiamės matydami kilnų pavyzdį, kokį paliko mu
sų Viešpats. Jis buvo labai turtingas, bet atidavė viską. Jo auka 
buvo didelė, todėl ir jam suteiktasis atlyginimas buvo didelis. 
Kitą kilnų pavyzdį paliko Apaštalas Povilas. Jis ir buvo turtin
gas mokslu, gabumais ir įtekme, o gal ir.finansais. Tačiau jis 
mielu noru paaukojo viską Viešpaties tarnystėje, linksmai tar
naudamas tiesai ir broliams. “Todėl Dievas labai išaukštino jė- 
zų ir dovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,” ir su juo 
taippat bus išaugštinti ir pagarbinti visi jo ištikimieji pasekėjai.

4V. RAITO TYRINRTOJAi
J, Muzikant, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

•i-

£

T

— - . r . i

LIETUVIU LITERARLNĖ DRAU Mažeika & Evans
1879- 1925 

i
viškųjų Namų likmas, ar iy kąip

. , . . ..... jie prastovėjo Antrąjį Pasaulio Tai yra neteisybe ir todėl ne- į*-f _ 
vokiška. Paimkim į rankas Dėt- ą žinių dar neturime.

hlefseno knygą “Bauernhaeuser 15. Dręsdeno paroda 
und Holzkirchen in Ostpreus- A u Vokietijos pramonė 
sen (žemnunkp namai <r me- kasraet ren2dav0 „ kslel ; 
dmes tanyętoG Hytprūsmosel, r<xįį. į į90(i Dresdene ren-

giamą “3-ą Vokiečių Pritaikomo 
Meno (Kunstge.werbe) Parodą”

aKUMRUA ir moterų ligos 
GINRKOLOGiNt CHIRURGIJA

4449 Se. Pulaski Rd. (Crawford 
Madiecž Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal ausi tarimu

Jat neatsiliepia, skambinti 874-8004

T. TAURAGIS

“DEMOKRATINIAI” LB. RINKIMAI

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WosMmter Community Hinikot 
Medicinos direktorius

l93I S. Manheim RdU Wostcheotor, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TaU 542-2727 arba 542-2728

TEl____ Bt 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Street 
Valandor pagal auntarima.

OIL FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261t W 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses”1

VaL asai susitarimą. Uždaryta treč

ir

DR.LEONAS SEIBUTTF 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST <3rd STREET

■

Ofiio telef.: 774'U3 
Rezidenei|es telef.r 448-5545

• DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

undra praktika. MOTI PU ii»^ 
! Offi«« MM WIST Sfca

Tel. PR S-1M3
OFISO VAL.: pina- «ntr«d., tračia' 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL rak. BOtadl- 
"dais 2-4 vaL popiet ir kito lair 

nagai nsitarima.

. ORTHOPEDa».?BOTEZISTA.‘
- Aparatai - Protezai. Med. bau

CTį lažai. Speciali paaaiba teOfMM
■5* • Vcb SuDporta) ir t t
y«a. 9 -4 ir 8—8. Wtadieniaia 9—J

W«f Ord Sf„ CBIcėsa. VL «4M
TBIcf.: PRMpKt 8-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

J Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. .

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tell (813) 3214200

°ERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA

moving
Aprimta pwirrawtrma# 

į L H |r«lriv a*«tvnw.
4 T ANTANAS VILIMAS

TeL\S74-1M2 arba J74-SW4 
t ‘i • i •.--------------------------------

PATS SKAITYK IR DaR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

' DIENRAšTį “NAUJIENOS" 
J . * *- **

Per eilę metų bendruomeni- 
ninkų spaudoje skardenama 
apie demokratinius L. B»-nės rin
kimus, demokratinę jos sąrangą 
ir tos organizacijos visuotinu- į 
mą. Tuo bandoma grįsti net puo-! 
limus prieš ALTą ir VLIKą, ku- : 
rie nesą tokie demokratiški. Ir 
B-nės skilimą siūloma baigti da
lyvaujant demokratiniuose jos 
rinkimuose bei išrenkant “visus 
lietuvius atstovaujančią jos va
dovybę”. Pažiūrėkime iš arčiau, 
ko vertas LB demokratškumas 
ir tokios jų piršlybos.

Iš anksto tenka pasakyti, kad 
demokratinė tvarka ir jąja grin
džiama sistema nėra ir negali! 
būti palaida bala. Ne tik vals- į Vaclovo Sidzikausko prisipažini- 
tybiniai, bet ir kitokie rinkimai { —u. “ 
yra tvarkomi įstatymais ir bet į dėmę'

Berlin 1911 ir pažiūrėkime na
mus! Jie yra lietuviški kiekvie
nu atžvilgiu. O dabar jų atsira
dimas! |

Namų statyba buvo diskutuo
jama viename lietuvių susirin
kime, vykusiame Buergerhalles 

■ dainių salėje (Saengersaal). Jo 
! iniciatorium buvo prof. A. Kur- 
’ šaitis, Lietuvių Litęrarinės Drau 

gijos pirmininkas, kurios nariai 
daugumoje buvo vokiečiai. Bėt 
tai turėjo tapti lietuviški namai.

Statybos tarėjas Heyse iš Til- 

begėdiška demagogija. “Kas juos mėgėjas, stropiai stengėsi jos 
įgaliojo atstovauti mane ir ki-' ypatumus išryškinti. Jis ir pa

rengė Lietuviškųjų namų Joku- 
binėje statybos planą. Statyte 
juos statė lietuvis statybininkas 
iš Šilutės. ; j _ ■ ■ 

Minėtame lietuvių susirinkime 
šio rašind autorius, ..lankytojų 
prašomas, išdėstė jiems visą rei
kalą lietuvių kalba. Kuomet pa
baigoje lietuviško laikraščio re
daktorius M.' Kiošis pravedė na

To akivaizdoje, pagyrūnų tvir
tinimas, kad L. B-nė atstovauja 
visus šio krašto lietuvius, yra* žės, didelis lietuviškos statybos T__ 1 J______ .

tus, kurie nesame, jų organizaci
jos nariais?” — atsako ne vie
nas tokiems demagogams. Ir iš 
tikrųjų, apie kokią demokratiją 
ir jos visuotinumą gali kalbėti 
L. B-nė, kai kelių tūkstančių 
“prikombinuotų” balsų preteks
tu ji bando primesti savo valią’ 
keliems šimtams tūkstančių šio 
krašfo lietuvių ir pasišauna jų 
vardu kalbėti bei juos atsto- mų statybai ■-rankį., dalyviai riet 
vauti? ‘

Tai pamoka visiems, kurie.
sudėjo keletą šimtų, markių. Ir 
šių eilučių autorius pridėjo, auk 
sinę monetą. k ’ .?!

padarėm pirmapradę nuo-1 jj, dįjjaj.- ansaį tariamasis vo- 
« - - ■ ---- = suplanuodami tokią L. sako Tilsiter Allgemeine
kokie jų pažeidimai baudžiami Į B-nės organizaciją. Be.narių šą-. Zeitungoj, kad Gimtines .namė- 
kaip kriminaliniai nusikaltimai -ašo ji pasirodė gyvenime ne t& iis neturį nieko bendro su-liė- 
kalėjimo bausmėmis, šio krašto -e^emokratiška, bet civilizuotą-’ tuviškumu- Kaip tai šudėrina- 
organizacijų vidaus tvarkai jra pe pasaulyje nesutinkama,-kaį) ma su vokišku'orumu? j"uk tai

• yra grubus klaidiniriiaš.”
„ I Koks buvo ^tolimesnis Lietu- 

Kol L. B-nės vadovybėje nę-' , . s
ivo “kombinatorių”, tol iš visų

buvo pakviesta ir mūsų Drau- įį 
’gija. Parodoje buvo numatytas 
atskiras liaudies meno (Volks- 
kunst) skyrius, kuriame Drau
gija, šalia kitų, galėjo išstatyti 
savo krašto eksponatų. Kadangi 
tokiai stambiai parodai reikėjo 
daug įvairių objektų, todėl, tik 
po nuodugnaus kvietimo svars
tymo, buvo nutarta parodoje 
dalyvauti.

Tam tikslui buvo panaudoti, 
be Draugijos turto, skoliniai iš 
Dr-jos narių ir prijaučiančiųjų: 
būd:ngoš, lietuviškai išmargin
tos ir išdrožinėtos spintos, skry
nios, stalai, ūkininko Zauniaus 
•iš Rokaičių iš 1779 mėtų lova, - 
marškinės (r a ri k š 1 uostinės ), 
medienoje įdirbta mozaika — 
intarsija /papuošti sieniniai ir 
pastatomi laikrodžiai, žvakidės 
ir eilė sienoje kabintimį foto
grafijų. y

Šalia baldų buvo surinkta, 
daugybė audinių, išsiuvinėjimu, 
jucfctų, pirštinių, nuometų ir ki
tų liaudies meno eksponatų'

Visus tuos daiktu? reikėjo re
gistruoti, perpakuoti ir j Dres- 
deną-išsiųsti, Ten juos matė 
tūkstančiai lankytojų, jų tąrpę 
daug užsieniečių,Ipipię^pirmą 
kartą išgirdo LieGvoš vardą. 
Draugijos eksponatų aprašyrnas 
buvo atspausdintas parodos ka
taloge. Už eksponatus Draugija 
laimėjo' parodos sidabrinį niė- 
dalį.; ' J

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. T37-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-9440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vadinamos “Roberts rules”, o absurdiška ir legaliai neįma- 
balsavimui paštu yra tokia griež- nema. 
ta tvarka: 1) įgaliojimas raštu 
(proxy) balsuoti susirinkime —r __________,______...
suvažiavime nedalyvaujančio} yupiu atsirasdavo žmonių su-. I». B-nės • sk^biaipas jįps Me
hario vardu, arba 2) balsavimo į daryti bendrą vadovybę" 'ir sų-į mokratiškumo^buribulaš’<jaų su

tartinai vykdyti jos kultūrinius ‘ riiai. yra paste^t^'Anksčiau ar 
ir lietuvybės išlaikymo ųždąvi-' vėliau ir lietuvi^oji išeivija tub 
nius. Bent naujųjų ateivių tar- _ pilnai įsitikins, neš nė veltui sa- 
-e. atrodė, ji nekelia nesusiprą- j koma: Vieną kitą gali sūkiai-, 
‘imu ir išlaiko tokiai organiza-dinti ilgam, bet daugelį — tik 
rijai privalomą bendrumą Ta-j trumpam. B e h d ruomeninin- 
čiau nariu sąrašo nebuvimas ir : kams” tuo tarpu yrą pavykę su-, 
•yriškas jo nepaisymas sudarė klaidinti kai kurį jaunimą, ta-! valstiją ’buto nuvežtas balionu.

! sąlygas “kombinatoriams” pasi- j

lapelis užlipintame voke, kurį į 
atidaro tik rinkimų priežiūros 
komisija, įdėtas į kitą — sūmri 
mo voką, ant kurio turi būti bal
suojančio asmens adresas ir pa
rašas. Be balsuotojo parašo, ku
ris gali būti palygintas su turi
mu jo, kaip organizacijos nario 
parašu, balsas neužskaitomas. 
Įgaliavimai, kaip ir balsavusių darbuoti ir perimti vadovybę į 
narių vokai su parašais, turi būti savo rankas. Kaitaliodami rinki- 
saugomi, kad iškilus ginčui ga- < -,u taisykles ar iš viso jų nežiū- 
lėtų būti patikrinti. -ėdami, jie sugebėjo ir ne lietu-

Ar tokiais dėsniais grindžiami vjus atvesti prie rinkimo urnų. 
L.B. rinkimai? Vokietijos sto- =qu nekalbant apie po apylinkes 
vykių gyvenimo įtaigota ir 
VLIKo pasiūlyta L. B-nės orga
nizacija rėmėsi prielaida, kad 
visi lietuviai yra tos organizaci
jos nariai, kas tikrumoje pasi
rodė neįgyvendinama svajonė. 
Toji organizacija, besisteigdama 
JAV, rado visai kitais pagrin
dais susiorganizavusią pagrindi
nę lietuvių išeiviją, kuri ir gir
dėti nenorėjo apie naująją “di 
pūkų” organiz’c ją ir k»s rink’ 
mus- Net ir naujieji ateiviai ne
skubėjo stoti į jos eiles: iš apie 
20 tūkstančių šiame krašte įsi
kūrusių “dipukų” per eilę metų 
vos keli tūkstančiai dalyvavo 
B-nės rinkimuose. Per 30 metų 
jų vaikai ir anūkai sulaukė bal
savimo amžių, tačiau, ir pasku-

• Amerikos paštas ‘oficialiai 
pradėjo siuntinėti laiškus lėktu
vais 1918 :ni. gegužės 15 dieną. 
Tačiau 1783 m.' sausio 9 dieną 
prez. Georgė Washingtono laiš
kas iš Filadelfijos į New Jersey

rėdami, jie sugebėjo ir ne lietu
vius atvesti prie rinkimo urnų,

“skrajojančių olandų” pakarto- 
’■•inns balsavimus.

Balsavimas paštu, kaip ir 
“draugiškas patarnavimas” ne
galintiems nueiti i rinkiminės 
būstines, pasirodė esą neišse
miamos “balsų kasyklos”. Gavai 
’apkraščio prenumeratorių sąra- 
-ą ar miesto telefonų knygą — 
■- “balsuok” už ten surašytus 
,;etuvius! Kam čia rūpintis raš
tiškais Įealiavimais ar kažko
kiais parašais ant vokų: patiki
mi “sargai” ir rinkimų “teisė- 

nepriims nei skundų, nei 
’eis patikrinti balsavimo lapų! 
Taip susitvarkius, iš anksto gali 
būti tikras, kad bus “išrinkti” 
tik tavo norimi kandidatai.

Kaip gaila, kad dėl tokių “de-

čiau-galima drąsiai tvirtinti, kadi 
išsimokslinusio'irgalvojaričio j
jaunuolio-ilgai .už. nosies ne ve-j sumažinti, kariams mokamas di- 
džiosi. Jiė nėra avinų bandą ir? deles pensijas.
patys pamatys, kad iiėl ALTos,: 
nei VLIKo -L. B-hę nepakeis ir į 
jų nesunaikins, nežiūrint kokios^ 
okupanto pagalbos griovikai su-3 
silaūktų šiame griovimo darbe.;
B-nės vieta yrd tik padėti iri ... . . t
remti Lietuvos faisvihimo veiks- „“’RS, JSŠrt
Jlius. Taiti ji buvo į gyvenimai vai. vak. Joanos salėje, 4258 S. Ma-

-- piewood. Po susirinkimo, bus vaišės,pasaukta. A. Brokevičius, sekr.

— Prezidentas Garteris įsakė

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

tiniųjų — visą menesį trukusių 
— rinkimų skaičiai tebėra tikra 
mizerija, palyginus su gyvento
jų surašyme lietuviais užsirašiu
sių skaičiumi. Jų nedalyvavimas 
B-nės organizacijoje ir rinki
muose yra pats aiškiausias ir 
stipriausias pasisakymas prieš 
tokią L. B-nę.

mokratinių” rinkimu niekas ne- 
•tasi'kundė šio krašto teismui. 
Gražiu dalykų būtų suradę teis
mo paskirti tikrintojai, — ir liu
dininkų nebūtų pritrūkę! Ne
sektų nustebti, jeigu jie ten ras
tu ir rinkimuose nedalyvavusių 
“balsus” už visą frontininkų bei 
jų smogikų sąrašą.

Id yur node 
staffed ub?W
Get instant relief < ’

With BENZEDREX" 
INHALER 
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AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgas

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3397 So. LITUAATCA AVB. Tel: lArt. 7-3401

H

BUTKUS-VASAITIS
th Av«4 Cicero, Hl. TeL: OLympic 2-1003

i

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7*1138-1139

IRENA SEKMOKIENĖ
(STADZEVICIOTS)

Gfrtend Marquette Parke, Chicagoje

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, DL 974-441C

M’rė 1980 m. kovo 13 d., sulaukusi brandaus metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoj, Vilniuj. Amerikoje išgyveno 30 melų.

Laidotuvėmis rūpinasi Ona ir Pranas Michelevičiai, bei 
Vanda ir Juozas Gasperai.

Nuliūdę lieka giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo našlė a.a. Prano.

‘Priklausė Vlltjiaūs Krašto Lietuvių Sąjungos Chicagos
hkyriul, Lietuvių Moterų Federacijai, BAIJ^ui ir B.L.R.
Į SekmadiehĮ 4 i?al.Jiopiet kūnas bus pašarvotas Petkatis 
jMarquctte koplyčioje, 25.33 W. 71st St., Chicago. Atsisveiki 
kūnas pirinadijehiįlJIO vai. vak, - ' - ,

Antradienį, kovo 18 d., 9 yal. ryto bus Ij-diliia iš koply- 
čios į šv. Mergelės MArijos-GiminiO parapijos bažnyčią, o po 
Gedulingų pamaldų btls laidojama šv. Kazimiero LictUvių 
kapinėse. . • ; • »

Visi a.a. Irenos Sekhiokicnės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laiddtuvėse ir suteikti 
jai paskutinį pata'rnaviną ir atsisveikinimą.

Nulipdę lieka: GIMINĖS‘ir DlIAUGAi.

Laidotnvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 17(1 2345.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek i’Art. 7-1911

IftbUO KIMO* VALANDOS

. Llahbriy kalba: kaadieta rind ptb- 
madiriiio iki penktadienio 4MO 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vadėje Aldana Daukua 

tele* t kftėUefc 4-1413 

71$9 So. MAPLEWOOD AVE. 

y CHICAGO, ILL. 60629
Il BaftM——ftBftftiWOW IR B HR 8ft MBlftHiljlild

Powerful antMtch 
drag you can buy 

without an Rx! I
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
Ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. e BiCOZENE

Seštadieuis-pirinadieuii — .Saturd.n Mundaj. M I'Jbį

t, 
i



MŪS V SPAUDOJE-
FRONTININKAI, SIEKŲA.U1 paMINAJIMO,.,. Ju GRIAUNA LIETUV^4lE>lJg7^!;'.','j '

;. Kq gė[Q galima .tikėkis iš 
vokiečių okupacijos metu dabartinės Lietusių Bjendruqmr■'

' dominuoja: ne tįk vi^tidniet 'ia 
Lietu- rųąs žarstę ąvę|imęps|s j rąjįko, 

___ __2J mfs fftriitjnmkrf. bet ir liltiiiin-t ... 1 ? j J’l » Fi r ■ ’apylinkėj kalį -pirkę tiltų statybos4>ei‘b?nd- 
Tadaibiavinio^ politiką jšėivijaį

Povilas Žitkus, pogrindžio vei4t joms.
Rėjas vox:ee:u okupacijos metu dabartines i.ieiuvių t^enaruųme- 
i~ už lietuvišką veiklą paąmerk-i nės, kurios vadovybėje ''dabar
tas sunaikin'mui koncentracijos
stovykloje, "Laisvosios T
vos” 5 nr. vei&majamė rašd 

lapče IJ> Jlartfbrdo ;
j gėdingą nuosprendį — nerinkti
aukas' nei ALTaį, nei VLlKųi,pspudorėzBtęnpijįte -|^grin<lais* 

' laj,pa vergta i lama i kovoja pą 
laisvę; o mes beridrml;
su okupanto agentai ir yab.dūo-į 
sįip, ■rez,istentu$j ' ■

^ano su1

'Vasario 16 minėjimo proga.' 
Į Paminėjęs šių jdviajųjorgani- 
zac’jų nuopelnus Lietuvai ir lie
tuviams, rašo, kad tai ne pirniaą 
noro dominuoti ijųiuolis:

“Dar Vlikui esant Vokietijo
je, viena organizacija, esanti 

•Vliko nariu, panoro perimti visą 
Vliko' darbą į .savą rankas. Dėjp] 
visas pastangas tam savo norui; 
įgyvendinti, O kai tas nesisekė, 
jie išėjo iš Vliko, inanyilami 
kėd Vlikas sugrius, betpVIikasl 
.nesugriuvo.. Kai nesugriuvo, ta- • 
‘<ta po nekurto laiko jie vėl tsu Į 
'grižo į Vliką. ‘ ,

Kai atsiradome Amerikoje ir

r vaiz<lno-i ,’."T i" ; . "

sup ,.-.r ; | dujasj X&Hs Mo,
JĮano siipraliiųu, R ,I.B Ipri ' -įįjjjįįį jį A [Į, J

kuo. wejj.aus^ Įeisi, savo skyjj fv ^iskUu-,
nūs ne .k I art orde; bet .r Dėt, simas A 5(jį rublį jiu ;tam
roite, Klevelande t>ei kitur.

K- Pėtrokaitis
•- ? ž : •

rejkąlui i^leidortie^rieti dsIri’žOOO 
varnici *’ » .

buvo ša organizuot a Lietuvių

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖ LIETUVIO SODYBOJE
i- - 1 r

. Atkelta iš 3 pSi 
i ei A? '; : P 

ųrny. Mįnėjima^baigtas, 
gipdant Marija; Vlarija.

e % P ' .?!: X' V 
ę VentaJpažyinėti/ kad

>u t ■.
yičienjs

(j . £ n lupami p v l-j
rūkoriai B. Ųškihis,’ At- Pa^riys ir 
B’’ karvelis pagamino šertos se- 
rijftį sk^ndyfeuv^ ItXidtriv^’^ ku- 
ris^ąlriiš^t^<Įį;2^0 įąlmj. pi^itį j

iBęiuIrųomcnė, tie patys žmonės .sękniailienį, .kov.ę,2.'»<^.J ^ivijjloi leidimą 
per Bendruęmehc pradėjo griaų- pažirionyjė' ^arĮ>Įn^ai/^arinįriėta! Įjl 
ti Altą ir Vliką, kad jierri pa- Šv. Kazimiero i slėnte. (Tiek k'al-į 
Jiem tapus tų visų darbų.vado ’ bė;tojai-apie karąląičio/; Lietu-! J 
vu. žinoma, nereikėtų į manyti. |,vds globėjo šv.- KazTmįėrp doiy-!Į 
V. i i - v A • i“’ . i i * i- _ Ji i J -

per Bendruęmerię pradėjo grįaų- •nižmonyje garb'

kad jie tarnauja Lietuvoš prie- bes, tiek malda, gUsmėsf riet ir’ -1™ 
šui.>-Jų ambicijos ir noras vado- dairios'- buvo g^yėiiiosJ Įš’ ą ;
vauti praaugo juos pačius. Tik rimtyje. 1

- • - ’ - į
. ... . .j Kaipįprasta,ięvįsu^tri§,.pąmi-19ritJ^ritės4iH^r|Ubhiiopre- 

k:ais savo darbais tikrai nepasi- „ J lb x 4r ■ ; ! ■b'- s. /...tnrnnnj liefnvin^c i,- 1« petuS ?ekraadiemus veike numerątą, o savpt gerus hnkeji- 
Jie skaldo lietuvius, o tuo skal-^™^;;

jie, tur būt, nepagalvoja, kad lo-

larnaųa lietuviams ir Lietuvai. I ,fcsienės tvarkonl3 ažkandinė. 
Ji. skaldo lietuvius, o tuo skal-1 J[atu()ja01as ir kraujo s K. 
avinu visai m.sąmoningai pade-j i • vz- * t- •/ T . x x 1 mas nemokamai, visiems kazrda laetuvos okupantui. | mierams Unkėla u -ausi

iNesisleliini, kad Chicago su-|mc[u 0. ,ųcminfenj
skilo Bendruomenė, nors tąsi _____________
yra labai negerai. Taip pat ne-l 
sistebėtume, jeigu ir Hartforde[ 
atsirastų kita bendruomenėj ,v , , T . ,; Is okupuotos I.ietuyos ateina 

J vis liūdnesnės žinio& Ir tie, ku
rie su komunistų Įfelainiinimu 
nuvažiavę ,turi progą aplankyti 

artimuosius, nebekalba 
gerą gyvenimą savame 

krašte. .1 rūksta ne vien mėsos, 
bet duonos ir bulvių 
nai laukuose daug kur,^pjįvo.

:VL įul^'g^oiyjri®‘Dfihi

mus ą$y’dėjotį$5^0k^;! U$kut
■Tąipi^ąt <Wįi įą|D;e-

i Naujiėtaašsbei’iją platinimdšvajų 
‘ ir ^riūntĮi^iai^Vl jęĮ^^iiu^ertt- 
J tai už trečdalį;nj&jMLfcęt* rą^dr-

I PAVERGTOJE TEVYNEJE I® '
i „ . . 1 -

nors irgi būtų labai negerai.
Nesistebekini žiūrėdami j laik

raščių puslapiuose parengimų 
r>tvgrafijas, kuriose matosi tik 
ludenėjantys veidai. Kai jauni- 
mas mato lokį mūsų nvsubren- ^P e 
dinią, žinoma, kad jis traukiasi 
nuo mūsų. U juk turime gra
žaus ir gero prieauglio, tik mes 
palys fį atstidnialn. f. | | 
, Ir ką gi daro LB. kad jaunes- j

dė^įjAšiudiani Tf»4k.ėllrii S,!?' 

-Ji-,Petras Vaiginiš, Euclid, 
Ohio, kjękvpeę 
Naujienų *Iei4i 
aukąį; ąįiiiš tą‘ Jsui

tifecuii, Mzsįsakni<T?Hii Aaujieutąs 
6 mėp-’įj^tsii&itu^Sni’

iu, kurios per-?
var^s

Labąųsunkųį>p^y,wniiąą.:'4uįš • .-jKr>^ė^Į|^į 3639..^.
tiėį’ kurių ’suriūs-žūsta Afgarii^. 55th'Plrice, CftfcsfgbJIL 6062^ 

' '*’į, ^šlėido'Jr'i^lsinįiriĮųaų 
u knygą apie lietuvių Jūrininkų 
|{ gyvenimą ir nuotykius Lietuvos 
,i prfekvfesS'IaByTfejMiariaTnė jis

nioji karta jungtusi į lietuviška tene- JaU V3rs 300 buv^ neseniai;
darbą? Harti^rdas yra įa^Į^mi iš AfganĮsiano į Vilnių knvua f 
Ųžiu, kaip nekeikia dirbli/ir kas c'n^ 
nuo lieiuviško darbo atstumia.t

‘niuose karstuose.- t Jt j
■> ' ‘‘ I*. *’iVl i 

Viena tautietė apie sa'vo l’inifi

( Kadangi jungtiniam Hllntfs 
komitetui pirmininkau- ‘

!viet£ ’uheuMiel (pJngramai 
fikti ItEęni0uL>,. 4ąu<ii>ių šojkių 
trupę’ Šjjinsįiįįs, kųįr° šokėjai 
|uikftdWpašekcL3/šokius: č|?o- 
!iėlj, B|e^iię<|ii)ii jonkelį- ir Silk
inį. irisų1 šokėjai bri’vo labai 
ražfai‘sutiktu iieiflSf vadovavo 
tasa|j$oĮiūgMtįf§ Jįsąri grojoĮ ir 
ikortoįį n XpąųĮmisk^

temRDjTAs!

Iš fų
etuVių ^iarnegtaM aktorius pu- 
loristaą ^Vitalis Žukauskas, |to-

=bris nugalėto's’visos
Ųėkųjj. ■< • m , *

— Chicagos Lietuvių Moterų'Bėl irisus kviečiame į-vakarą 
'^uok'ėi iki ašarų. Jfe įvyks š’m. 
balandžio 26 d., šeštadieni, 

kos restorane, 6301 W. 63rd St. f -yaL vak. švč. Mergelės Mari- 
Viejjnįas priims dr. Anna Baliu-. |o£ Gintumo -lietuvių parapijos 
nas irpLietfiviųį Prekybos Rūmų |a!ėjX» 6812--; So. Washtenaw 
pirmininkė Teodora Kuzas. ži-

klubo, susirinkimas įvyks trečia
dieni, kovo 19 vidudienį, Shar-

5a|ė^H* 6.812 j So.

nias suteikė'klubo‘informacijos E i 
pipnini.Ąkė Ltiėija Ė. t>atko!ff.-

‘A-j. Čikagos i| aptylinkju liau- 
dąųiUfu r.s.u?ięįpĮkima^ jyyĮkŠ'Jba- 

wife Op- 
5230 Sd. Artebiaų; bet ne’’kdvo 

l^iįį'ėrikščiąu fbiivo Ipa- 
sk^a.^Ap^f

’•1 ] {Iii.} Illinois!!valstijos'1 loterijoje 
kq,vo. ^3; dieną jPot ,pfjGOĮd.. loši
mą laimėjo 965519. Luck Stars 
lošthiė! ■Iąiiriėj(j/25; '41 ^3&38 
'F; ■’ Į? B'įb

Uįfį-Dęngiąinę ir taisome visų 
rūšių stqgn^_.<Ųž darią garan
tuojame' ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELAJ-434-9655

'JJ: £ **
užsienio? reikalų mi- 

riist^?iF*įprašėJT gen; Sekretorių 
Kurt S^dheirn dar 'kartą,;.po 
jparlaępėritd. f rinkimų, pasiųsti 
feisinnilhiš-pTęhėrana; Tada-ųie 
galės 4<MsiH>at^ <si^ ^ųįnitąis 
ąmdr&iečials/1 V 4 » w t w įi

į .Hy iv'» «•» ' ? i- I
f. —dtano prezidentas Bani Sądrj 
Iždfcaudė'1'’' ktude'ntamš^ /ruėšti j 
naujas, demonstracijas prfė JAV j

P 
c T

Tarot Saturdąy 
rit neces- 

šary/ ■ ELINOR* JAKS*ęO;iį7; !N. 
STĄTE.-St.,M„4.717^Mes įml- 
barriė lietuviškai; '782-37,77 
925483923 Professional iOlembef 
kmericąą- Federation of Astro- 
-3feS-; WT i ’ * 
,• ę: SPĖCiAlj’207o, NUOLAT . 
DA '‘PRIŠTAčiUŠ ŠĮ j SKELBT 
MĄi Auksiniai žf; sidabriniai re

aniį»Bšados. -I 1 £ i į 'f
f Ji. 7S-M __J® 5
B . ■' ' J*5 ' *
į fina.-kalbos, kad' jeigu še
ria torius E. Kennedy antradienį 

; BĮinois valstijoje negaus dides- 
įich atstovų skaičius. į demokra
tų suyažiavinią, fąp.įis. ątsisakys 
ridįau. kandidatuoji.X? "Į

or!

liai,'auskarai ir’ kiti ’papuošalai 
PERKAME Į sidabrines ir auksi 
nes .monetas 'beL; pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kairiai. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer..

_ Tel. 247-5081. (Pr.)

7'-j
I

I c--:: witty homesites -U’Į 
į vS frorn $26,660 ų
• If ?Choose Irom

> pcfn/J bath to 4 
.bedr<>pmz2 BathJ..wį‘ A 
homes in 6 Deloria, 5

■ .p i a o n ed com ■ ; j; i fį; 1M 
' ? [nMnĮtiesi'JbeaVed' 'y' *■;

- * ^hrdūghotij!
'■ ^ri<-rrr. .

*A’y b> co<nmuo»’y >nrl are 
yutųect »o peth change and Komes* te 

A » models are avė'tah’a 
tn a maior.iy of commuaditt tx^t not 
*a ail £ommfun.(.ei * ?

Namai, tamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ESTATE
. — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERK.VNT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfiJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.1ZANAUSKAS, Prezidentas ' -

2212 W. Cermak Road -Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE .

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemaite.
•^2 BŪTŲ mūrinis, geraifužlaĮkytas, 

Marquette Parko rajone.
• RESTORANAS su namu ir visais 

įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, -’ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. ,
Tel. 927-3559

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVE.

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*^
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 6<Hh Strest !

- T«l. Republic 7-1941 =

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

j nuomoti ar apdrausti savo nuo- 
{savybę Chicagoje ar bet kur 
į Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnautu

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pūlaski Road

Tel. 767-0600
independently owned and operated

Siuntiniai į Lietuvą 
! ir kitus kraštus'

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1(L 60632. Tel. YA 7-5980

M. i t M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.tarnavo - kapitonu.- - -Knyga yra 
įdomi ir susilaukė skaitytojų

i . f • 5 5 x

Lauksime, kad LB cėntro vitl-. nę, pąrvykųsi -iš-' tėvvnės .pas; 
dyha viešai per spaudą pasmerk- (koja: "Anksčiau' anglių nebūvi 
tų toki Hartfordo apyl. valdy-i galinta gauti, bet pries pat Ka> • - —■
jos skaldymo darbą. O jeigu ji ledas atvežė, bet buvo visos šla£ 
to nepadarys, tai bus įrodyrnasį 
kas yra mūsų skaldytujtn'J

Pilnai pritariant P. žičkaus 
mintims, tenka pabrėžti buvusį 
ir esamą jo idealizmą Lietuvai 
< lietuviams bei jų oig^nizaci-

dyba viešai per spaudą pasmerk
tų toki Hartfordo apyl. valtly-

pios su žemėmis ir ph-tgaliaisf 
sušalo į vieną gabalą, reikėję 
prakap-.di, o. kambaryje atsileis* 
davo. Vėliau tų ištirpusių angy 
lių reikėjo pilti į ugnį ir daug 
primaišyti malku, kad išdžiūtu?

~ ------------4

mų ir įvertinimo^ Kai kurios 
nuotykių detalės buvo atspaus
dintos Nai i iimos<.-Dėkui Tam

— Vincas Kulbokas, -Cicero, 
Ill., patriotinio iiusistahnno tau
tietis ir LAS organizacijos na-

1980 yi. kovo.16 d., sekma
dienį;''2 yąl. popiet Jaunimo 

. Centrą .apatinėje .salėje LKDS 
Cliicagos, skyrius . ruošia visuo- 
'rnerięi . .'Algirdu . Kasulaičio pa
skaitą.' . Teina: Pasisakymai ak
tualiais'šių dienį mūsų gyveni
mo reikalais. Po paskaitos — 
'diskusijos ir kavutė. Malonėki
te atsivesti savo draugus ir arti
muosius į šią paskaitą.

Skyriaus Valdyba (Pr.)

201-779-1095
■_ ?25 CLIFTON ĄVF ,.

CLIFTON; N J. Q7013

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

------------------------- Telef. 312 238-9787
» Nemokamas patarnavimas nžstkant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infar- 
macijas visais Kelionių reikalais.

9 Taupysite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietai 
U anksto — prieš 45 - 60 dienų.

* 
a

atsiuntė $10 auką. Dėkui;

—š Martynas Nėdzihškas įš 
Brooklyn, N.Y., pratęsė prenu
meratą iki 1982 m. pradžios ir 
atsiuntė $5 auką. Dėkui už ją 
ir už vaizdžiai- išreikštą. pasiti
kėjimą; • *- . *?

— Danielius Barnelis, Ham- 
bruecken/'Boden, Vak. Vokieti
ja, tapo NQujienų skaitytoju. 
Jas jam užsakė, pusei metų An
tanas Mačionis iš St Petersburg 
Beach, Fla. Taip pat jis alsiun- rius renkamus postus, tarp jų ir 
tė savo kaimyno Br. Skorubskio Į respublikonų kandidato į prezi-

RESPUBLIKONAI VEIKIĄ

Kovo 11 d. Čikagoje įvyko 
įvairių tautybių Illinois valstijos 

Respublikonų komiteto-ruoštas 
subuvimas, kuriame dalyvavo 
pulk. Kazys (iksas, šio komiteto 
pirmininkas, inž. A. Milūnas, 
lietuvių pirmininkas, ir visa eilė 
kitų žinomų politikierių. Kalbė
jo rcspublkonu kandidatai į Įvai-

Į 0*0’79 i= r
I J L-79 94 MA 3 17 79
į Obtain the Property Report 
! required by Federal law 
jand read it before signing 
I anything. No Federal agency 
I has judged the merits or value.
if any, of this property 
AD16808(U)

statement avulabl* Iro*^ 
Tht Deltona CorpO'auon. F.hnę 
with the Naw Jeney »•*» Estate 
Conn million. Bureau o< Subdivided 
Land Seiea Control, n not apkovei 
o< meriti o1 offering. N1A39GDC

Ottering statement available t*om 
The Deltona Corporation, fthng 5 
the New York Secretary o< State »s | 
not approval of merits of of^er nq | 
NYA79 81 Home pr»c* range aU R 
models n $26,660 to $59 735 .

PARDUODAMA 
: DELIKATESŲ IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
Tai tikra aukso kasyklos opera
cija. Labai patrauklus ir labai 
; švarus biznis.ir namas.

Teiraukitės: 
MC KEY & POAGUE

HOMEOWNERS POLICY,
F. Zapolis, Agent 
3208’/, W. 95th Ši 
Everg. Park, UI. 
60642, » 424-8654.

tvari mmi

iwtctMC^

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

Te!. 361-4226

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

11

o;

DIAMOND HEAD I
RESTORANAS I

SAV. ZITA IR RIČARDAS § 

SHLAUSTAS

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams, fe 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves- § 

tuvems, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam s.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster S7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill. |
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIENtMl 41

2608 W«at Si, CNctfO, HL 80621 « TeL WA 1-278?

MAISTAS » EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St-, Chicago, HL 60629. — Tel

YOUNG WOMAN
to train in Supervisory position. 

Will train. Good benefits, paid hos
pitalization and life insurance.

Apply: 4447 W. Cortland 
or call 772-0400

Mature Woman
For light cooking in Day Care
Center. 4 to 5 hours a day. 

Will teach.
Call 247-1961

WANTED
GOOD PAY

346-8880

Hinsdale — Quality Home
7 Room Brick BileveL 3 Bedrooms, 
IV2 Baths, Lge. Kit. w/eating area, 
Florida Rm., Family Rut, Laundry 
Rm., 11 Closets. 2-Car Att. Garage 
w/elec. eye. 4 Blks. to R.R./express. 
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.

Owner retiring. Way below 
market value! $124,900.

Call 325-4994

duoda mūrinį 5 kambarių namą, 
įrengtas rūsys, 2 mažinu garažas.

Tel. 776-1378

STASYS ŠAKINIS
1 LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

— Teisėjas išleido iš kalėjimo

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

-------  —Advokatas—----— 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TcL 776-5162 arba 776-5163;
2649 West 63rri Street ' 

Chicago, Hl. 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS naujai išdekoruotas 
4 kambarių butas su šiluma Gage 
Parke. Skambinti po 6 vai. vak 

434-1513

— Iškrypėlio John Gacy nu
Čtkagos gaisrininkų unijos pir- žudytų berniuku tėvai Ir gimi- 
mininką Frank Muscare bet pa- nės sveikino prokurorą T. Sul- 
reikalavo 8100,000 užstato iki livan už pavyzdingai eitas kal- 
pasirodymo teismo salėje. tintdjo pareigas.

£«šiadi«nii-£kma4i«ait — 15-17,




